
 
 
 

Prefaţă 
 

  
Biblia este o carte foarte mare. Conţinutul ei depăşeşte orice înţelegere 

omenească (1 Corinteni 2:12-15, Fapte  8:30-31). În timp ce Domnul a fost milostiv în 
a-Şi face cunoscut adevărul Său căutătorului sincer, este nevoie de o viaţă întreagă de 
studiu sincer pentru ca să începi numai, sa înţelegi Cuvântul lui Dumnezeu. 

Cheia pentru o înţelegere corectă a Sfintei Biblii, o reprezintă contextul mai 
mare. Un verset nu poate fi înţeles corect fără versetele care-l înconjoară; cheia către 
versetele alăturate este dată de către capitol, lumina corectă asupra capitolului se 
găseşte în cartea respectivă, carte care trebuie să fie înţeleasă în cadrul testamentului 
si testamentul, la rândul său, să fie înţeles în contextul întregii Biblii. Pentru a înţelege 
corect un singur verset (să spunem Geneza 49:3), este nevoie sa fii familiarizat cu 
întregul conţinut al cărţii în care acesta se află (Geneza). 

Acest tip de privire de ansamblu este cel mai greu de realizat pentru cititorul 
începător sau obişnuit. Pentru ca cineva sa poată împărţi corect cuvântul adevărului 
este necesar ca o mare cantitate de material să fie văzută ca un întreg şi trebuie 
stăpânite bine elementele-cheie, tema principală, precum şi intenţia autorului. 

Este scopul meu ca, în acest volum, să permit cititorului să beneficieze de cei 
treizeci de ani ai mei de citire şi studiu, precum şi de sutele de ani de studiu, ale 
învăţătorilor  mei. În această lucrare vei găsi fiecare carte împărţită în aşa fel încât 
învăţăturile sale esenţiale şi de bază, să poată fi asimilate uşor. În multe cazuri va fi 
parcurs fiecare capitol al unei cărţi întregi. Faptul cel mai important este acela că vei 
fi în stare să observi desfăşurarea continuă a revelaţiei biblice, a istoriei lui Israel, a 
promisiunilor mesianice şi vei putea înţelege cum pot diferitele cărţi care alcătuiesc 
Vechiul Testament al nostru, să se sprijine şi să se amplifice una pe alta, în 
prezentarea adevărului lui Dumnezeu. 

Cea mai mare bucurie si scopul vieţii mele, este acela de a cerceta scripturile 
şi de a transmite mai departe acele descoperiri, acelora care socotesc preţioase 
cuvintele vieţii. Este speranţa si rugăciunea mea ca studiile care se găsesc în acest 
material, să te ajute să sapi mai uşor după comorile ascunse de Domnul nostru iubitor, 
în paginile Cuvântului Său cel sfânt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geneza 
 
 

Vechiul Testament conţine 23.214 de versete, 592.439 de cuvinte, 929 de 
capitole si 2.728.100 de litere. Versetul din mijlocul Bibliei noastre este Psalmul 
118:8. Versetul din mijlocul Vechiului Testament este 2 Cronici 20:17. Capitolul din 
mijlocul Vechiului Testament este Iov 29. 

Cel mai scurt verset din Vechiul Testament este 1 Cronici 1:25. Cel mai lung 
cuvânt este Mahershalalhashbaz. Ezra 7:21 are toate literele alfabetului, cu excepţia 
lui j. Daniel 4:37, Iosua 7:24, I Regi 1:9, 1 Cronici 12:40, 2 Cronici 36:10, Ezechiel 
28:13, Hagai 1:1, au toate literele, cu excepţia lui q, iar 2 Regi 16:15, I Cronici 4:10, 
au toate literele, mai puţin litera z. 

Eu nu ştiu dacă Dumnezeu te va întreba dacă tu cunoşti aceste lucruri, în ziua 
judecăţii, dar dacă El o va face, tu vei fi pregătit. 
 

Geneza este cartea începuturilor şi a fost cunoscută, mai întâi, ca Prima Carte 
a lui Moise. Ea conţine 1533 versete, 38.267 de cuvinte şi 1156 de versete încep cu 
cuvântul şi. 

Cartea Geneza acoperă primii 2.000 de ani din istoria omenirii, de la creaţia 
omului şi până la aşezarea în Egipt a poporului ales de Dumnezeu. Cartea este 
împărţită în secţiuni, de către generaţiile diferite care se găsesc în cuprinsul său. 
Există astfel zece diviziuni, iar cartea se împarte, după cum urmează: 

Povestea creaţiei (1:1-2:3), apoi 
1. Generaţiile cerurilor şi a pamântului (2:4-4:26). 
2. Generaţiile lui Adam (5:1-6:8). 
3. Generaţiile lui Noe (6:9-9:28). 
4. Generaţiile fiilor lui Noe (10:1-11:9). 
5. Generaţiile lui Shem (11:10-26). 
6. Generaţiile lui Terah (11:27-25:11). 
7. Generaţiile lui Ishmael (25:12-18). 
8. Generaţiile lui Isaac (25:19-35:29).  
9. Generaţiile lui Esau (36:1-43). 
10. Generaţiile lui Iacob (37:2-50:26). 
Tot ce a avut Dumnezeu de făcut la creaţie, a fost numai să vorbească, şi 

creaţia a fost înfăptuită. Totul a fost aşezat şi susţinut de cuvântul puterii Lui. Nu 
există nici un argument, în Geneza 1, pentru existenţa lui Dumnezeu, pentru că nu 
este nevoie să fie. Cartea Romani, capitolul 1, spune că toţi oamenii sunt creaţi cu 
cunoştinţa lui Dumnezeu şi aşezaţi unde sunt, de către Creatorul lor. 

În Noul Testament, cartea Geneza este citată şi la ea se face referire, de şaizeci 
de ori. Din ea sunt citate patruzeci şi trei de capitole, din cele cincizeci, ale sale. 
Numai Filimon, 2 Ioan si 3 Ioan, nu fac referinţă la cartea Geneza. Împreună cu cartea 
legii, din care face şi ea parte, i se atribuie calitatea de autor al ei, lui Moise, de către 
Domnul Isus Cristos şi de către apostoli (Matei 19:4-6, Marcu 12:26, Luca 2:22, Ioan 
7:23, Faptele Apostolilor 13:39;15:5; 28:23, 1 Corinteni 9:9 şi Ebrei 10:28). Nu poţi 
să crezi în Domnul Isus Cristos şi să nu crezi cartea Geneza. 

Cartea începe cu cuvintele ÎN început Dumnezeu, şi se termină cu cuvintele 
ÎNtr-un sicriu în Egipt. Noi cunoaştem astfel ca, în timpul desfăşurării 
evenimentelor din această carte, ceva merge foarte rău. 

Creaţia universului este prezentată în Geneza 1:1. El cade în ruină la 
rebeliunea lui Satan (1:2), după care Dumnezeu începe să-l refacă, în Geneza 1:3. În 



restul capitolului El nu mai creează nimic, cu excepţia mamiferelor marine (1:21) şi a 
omului (1:27). A creea înseamna să faci ceva din nimic. A face înseamnă să formezi 
şi să modelezi, din ceea ce există deja. Verifică aceste cuvinte, în Geneza 1, şi 
controversa ia sfârşit. 

Genesa 1 demontează tot ce este fals în ideile şi teoriile oamenilor, cu privire 
la Dumnezeu şi la univers. Simpla afirmaţie cu care începe Cuvântul lui Dumnezeu, 
respinge, cel puţin şase doctrine false. 

- Ea respinge Eternitatea Materiei. ‚În început’. A existat un început. Cerurile 
şi pamântul au avut un început; ele nu au fost eterne. Vechimea universului depăşeşte 
capacitatea de numărare a omului, dar a existat un timp când acesta nu a existat. 

- Ea respinge Ateismul. Ateistul spune ca nu există nici un Dumnezeu, dar 
Biblia începe prin a-I declara existenţa. Geologia şi astronomia pot estima o vechime 
de o sută de milioane de ani pentru existenţa universului însă, oricând ar fi început 
acesta, Dumnezeu era acolo. EL nu a început. El este etern – care se numeşte EU 
SUNT. Ateismul creează o mulţime de probleme şi nu rezolvă nici una. 

- Ea respinge Politeismul. Dacă creaţia ar fi lucrarea mai multor dumnezei, 
atunci unitatea universului ar trebui să fie atribuită şi trebuie să fie pusă numai pe 
seama ipotezei că Dumnezeu, Acea Minte Eternă, a creeat totul. 

- Ea respinge Panteismul. Acesta învaţă că Dumnezeu şi natura sunt una şi 
astfel nu face distincţie între minte şi materie, corect şi greşit, bine şi rău şi, în final, 
face confuzie între toate lucrurile care sunt opuse. Dar această eroare dăunătoare îşi 
găseşte răspunsul aici: Dumnezeu a creeat cerurile şi pamântul şi, aşa cum El nu a 
putut să Se creeze pe Sine, înseamnă că El şi cerurile şi pământul nu pot fi una. 

- El respinge Agnosticismul. Acesta afirmă că nu se poate şti dacă există sau 
nu, un Dumnezeu. Universul, însă, reprezintă un efect şi el trebuie să fi avut un 
Cauzator suficient; această clădire trebuie să fi avut un Arhitect; acest regat trebuie să 
aibă un Rege şi această familie trebuie să aibă un Tată. Cauza legitimă provoacă şi 
discreditează agnosticismul. 

- Ea respinge Fatalismul. Raţiunea este contra fatalităţii şi a întâmplării. Acest 
univers minunat nu putea să fie o întâmplare, pur şi simplu. Dumnezeu a acţionat în 
libertatea Fiinţei Sale eterne şi în acord cu mintea Sa infinită şi ceea ce El Şi-a propus, 
a fost şi este şi nu poate fi nimic altceva, decât dacă El nu vrea aceasta. 

Zilele din Genesa 1 reprezintă, literar, o perioadă de timp de douăzeci şi patru 
de ore. Dumnezeu ştie ce este o zi. Aceasta este formată dintr-o noapte şi o dimineaţă. 
Acest fapt reiese clar din cartea Exod 20:9, 11 unde se spune că zilele de lucru şi de 
odihnă ale omului, sunt egale la număr cu zilele creaţiei din Genesa 1. Şase zile tu vei 
lucra, şi fă toată munca ta : Căci în şase zile DOMNUL a făcut cerul şi 
pământul, marea, şi tot ce este în ele, şi s-a odihnit în ziua a şaptea : pentru 
aceasta DOMNUL a binecuvântat ziua sabatului, şi a sfinţit-o. 

Lucrările lui Dumnezeu, specifice celor şapte zile, sunt următoarele: 
1. Dumnezeu face lumină, 
2. El fixează firmamentul, numit cer, 
3. Sunt formate uscatul şi vegetaţia, 
4. Apar soarele, luna şi stelele. Poţi întreba, „De ce crezi într-o zi care este 

formată, literal, din douăzeci şi patru de ore?” 
5. In a cincea zi Dumnezeu a creat peştii, animalele şi păsările. Observă 

progresia : în prima zi lucrurile fără suflet, a treia zi viaţa vegetală, a 
cincea zi viaţa animală. 

6. Animalele de uscat şi omul. 
Aceste zile sugerează lucrarea lui Dumnezeu in viaţa unui individ. 
1. Omul este făcut de către Dumnezeu într-un mod înfricoşător şi minunat.  



2. Creaţia stricată locuind în întuneric. În restaurare sunt folosiţi doi agenţi – 
Duhul şi cuvântul. Aceştia sunt agenţii naşterii din nou. În 2 Corinteni 4:6 
citim şi despre lumina care străluceşte din întuneric în inimile noastre. 
Există o separaţie care ni se arată clar şi în cea de-a doua zi. Domnul nu se 
salvează în întuneric ci de întuneric. 

3. Cuvântul a creea ne aminteşte că Dumnezeu creează în credincios o inimă 
curată (Psalmul 51) şi ne face creaturi noi (2 Corinteni 5:17). Această 
lucrare a lui Dumnezeu are ca rezultat aducerea de rod pe pământ. 

4. Atenţia noastră este îndreptată spre cer către lumina care ne susţine viaţa. 
5. Apele care curg fără odihnă aduc viaţă. Aceasta vorbeşte despre umblarea 

credinciosului printre naţiuni (Apocalipsa 17:15). 
6. Mirele şi mireasa. 
7. Odihna în şi cu Domnul.  
Aceste zile prevestesc lucrarea lui Dumnezeu cu omenirea în totalitate. 
Prima zi – veacul dinainte de potop – lumina străluceşte. 
A doua zi – veacul lui Noe 
A treia zi – veacul lui Abraham şi samânţa lui 
A patra zi – veacul Evangheliei – Cristos Soarele, luna reprezentând biserica, 

stelele vorbesc despre credincioşi individual. 
A cincea zi – apele fără odihnă – sfârşitul vremurilor neamurilor şi perioada 

necazului 
A şasea zi – veacul regatului – domnia pe pământ a ultimului Adam  
A şaptea zi – veacurile eterne. 
Dumnezeu a văzut că tot ceea ce el a făcut era foarte bun (versetele 4, 10, 12, 

18, 21, 25 şi 31). În a şaptea zi Dumnezeu s-a odihnit din lucrarea sa creativă şi de 
atunci el nu s-a mai odihnit datorită căderii omului în păcat.  

Dumnezeu a dat omului stăpânire peste tot ceea ce el a creeat şi l-a aşezat într-
o grădină ca să lucreze. În Geneza 2 avem o prelungire asupra informaţiei din 
Capitolul 1, o încheiere dacă vrei. În retorică avem ceea ce se numeşte “legea 
referinţei”. Prima dată se afirmă un fapt şi apoi, se face referire la el cu scopul 
detalierii lui. În Geneza 1 se vorbeşte despre om raportat la toată creaţia, dar în 
Capitolul 2 avem detalii care ne arată relaţia lui cu Creatorul.  

 Dumnezeu a plantat o grădină în partea de Est în Eden, a realizat deosebita 
creaţie a femeii ca să fie un ajutor potrivit pentru bărbat în îndeplinirea scopurilor 
pentru care l-a făcut Dumnezeu. La începutul rasei umane, în primele pagini din 
Biblie, se află originea şi ordinea căsătoriei. Dumnezeu a poruncit ca un singur bărbat 
şi o singură femeie să devină un singur trup. Nimic din restul scripturii sau din istorie 
nu schimbă acest principiu. 

 În Geneza 3 avem căderea omului. Satan şi Adam au revizuit şi au aruncat 
îndoială asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Eva a acceptat “VERSIUNEA 
REVIZIUTĂ” ca opusă la ce a spus de fapt Dumnezeu şi ca rezultat a acestei 
rebeliuni, rasa umană a fost aruncată în condamnare. Esenţa greşelii lui Adam a fost 
transferul controlului asupra vieţii sale de la Dumnezeu la el însuşi.  

 Dumnezeu a pus un blestem peste şarpe apoi, un blestem peste pămînt şi 
cenzură peste bărbat şi femeie  datorită dreptăţii sale sfinte. Apoi, datorită milei şi 
harului său, Dumnezeu a vărsat sângele unui animal nevinovat (eu cred că era un miel 
pe baza informaţiilor date în Geneza 4 şi Evrei 11) şi a făcut haine de piele ca să 
acopere pe creaturile sale căzute1.   

                                                 
1 Pentru mai multe informaţii vezi lucrarea autorului Outline studies on Genesis Chapter 3 



 După sentinţa dată şarpelui pe care evident bărbatul şi femeia a auzit-o, Adam 
şi-a numit soţia Eva (Geneza 3:20). El era acum tatăl tuturor celor care vor muri 
(Romani 5) dar ea acum a devenit mama tuturor care vor trăi.  

 A existat o mare dispută dacă primele capitole din Geneza să fie interpretate 
literal sau nu. Pe lângă afirmaţiile menţionate mai sus de către Domnul Isus în 
sprijinul adevărului trebuie să considerăm un fapt mai puţin cunoscut. Moise a fost un 
martor ocular la aceste evenimente. La fel cum Dumnezeu l-a purtat pe Ioan înainte în 
viitor şi i-a permis să fie un martor ocular la lucrurile care vor avea loc, el l-a purtat 
pe Moise înapoi şi i-a arătat începutul timpului.  

 În Exod 33:18 Moise a zis, Te rog arată-mi gloria ta. În Psalmul 19:1 Biblia 
spune, Cerurile declară gloria lui Dumnezeu şi cerul arată lucrarea mâinilor sale. 
Puterea eternă şi dumnezeirea lui Dumnezeu sunt cunoscute prin creaţia sa aşa cum ne 
spune Romani 1. Astfel că Moise a cerut să vadă gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu a 
spus, Eu voi face să treacă toată bunătatea mea înaintea ta şi eu voi proclama 
numele DOMNULUI înaintea ta şi în versetele 21 – 23, Şi DOMNUL a spus, Iată, 
este un loc lângă mine şi vei sta pe o stâncă : şi va fi că în timp ce trece gloria mea 
(cerurile vor declara gloria lui Dumnezeu), că eu te voi aşeza într-o scobitură a 
stâncii şi te voi acoperi cu mâna mea în timp ce voi trece : şi eu îmi voi retrage 
mâna şi tu îmi vei vedea spatele : dar faţa mea nu va fi văzută. Spun acest lucru cu 
reverenţă, Dumnezeu nu-i arată lui Moise dosul său. Dacă vei căuta în dicţionar vei 
găsi că, cuvântul spate pus la timpul în care se găseşte în acest verset, este definit ca 
“a te întoarce la un timp sau stare de lucruri trecute, de dinainte”. Astfel că pe munte 
Dumnezeu a făcut pentru Moise ceea ce a făcut pentru Ioan pe insula din Patmos. El l-
a transportat prin timp. Ioan a mers pentru a vedea înainte Apocalipsa şi Moise s-a 
întors pentru a revedea Geneza. Moise a fost martor ocular al creaţiei şi nu a pus 
laolaltă tradiţia orală.  

 În Geneza 4 avem povestea lui Cain şi Abel. Abel păstorul a oferit o jertfă de 
sânge aşa cum a cerut Dumnezeu şi Cain a adus o ofertă care nu era pentru păcat ci 
pentru mulţumire. Cain la fel ca toţi oamenii cu adevărat religioşi şi-a pus propria lui 
dreptate deasupra Cuvântului lui Dumnezeu, s-a ridicat împotriva fratelui pe care îl 
iubea Dumnezeu şi a ofertei pe care Dumnezeu a acceptat-o şi l-a omorât pe Abel. 
Cain nu a vrut să verse sângele unui miel după voia lui Dumnezeu dar a vrut să verse 
sângele fratelui său sfidând legea umană şi divină.  

 Răsplata păcatului este moartea, şi această plată a început să fie plătită chiar 
din primul capitol după ce bărbatul şi femeia au păşit afară din grădină. Prima ucidere 
a unui om pe acest pământ a fost cauzată de o dispută religioasă. Cain avea 129 de ani 
atunci când l-a omorât pe Abel (4:25 ; 5:3).  

 Uitându-ne la întreaga situaţie din Geneza 4 putem discerne etape distincte ale 
creşterii în răutate :  

1. Naşterea de copii asemănători cu starea căzută a părinţilor (v.2) ; 
2. Refuzul lui Cain de a se recunoaşte un păcătos (v.3) ; 
3. Arătarea urii lui Cain faţă de Dumnezeu în uciderea lui Abel (v.8) ; 
4. Progresul civilizaţiei fără Dumnezeu (v.v.17-24).  
În Capitolul 5 avem genealogia de la Adam şi până la Noe. Vârstele acestor 

oameni sunt incredibile. Adam a trăit 930 de ani, Seth 912, Enos 905, Cainan 910, 
Jared 962, Matusalem 969 şi Noe 950 de ani. Mulţi oameni spun că aceasta s-a 
întâmplat deoarece păcatul nu se adâncise aşa mult cum o va face mai târziu, dar nu 
este adevărat. Deja avem crimă şi moarte şi aceasta este plata păcatului. De fapt, ceea 
ce s-a întâmplat şi care a scurtat timpul de viaţă a fost marele potop din vremea lui 
Noe. Greutatea acelei ape a mişcat pământul din locul lui de origine din ceruri. 



Această greutate mărită a dus planeta mai aproape de soare destul de mult pentru a 
rupe relaţia perfectă dintre planete în universul lui Dumnezeu şi a redus timpul de 
viaţă al omenirii. Acest lucru va fi corectat la a doua venire a lui Isus Cristos.  

În Capitolul 5, Enoh a umblat cu Dumnezeu şi nu a mai fost pentru că 
Dumnezeu la luat. Asta înseamă că Domnul l-a ridicat la cer fără ca el să guste 
moartea. În Capitolul 6 citim despre răutatea de dinainte de potop. Fiii lui Dumnezeu 
s-au amestecat cu fiicele oamenilor şi au produs o rasă de giganţi care au răspândit 
violenţa. Poveştile faptelor lor există în mitologie la greci, romani, nordici, chinezi şi 
alte popoare din lume. Răutatea omului era atât de mare încât Dumnezeu a hotărât că 
nu se mai putea face nimic decât să distrugă rasa omenească. Aşa că el l-a învăţat pe 
Noe să construiască o arcă dându-i dimensiunile exacte. Dumnezeu a trimis în arcă 
şapte perechi din toate animalele curate şi câte o pereche din toate animalele necurate. 
Trebuie să fi fost un lucru interesant de văzut.  

În Geneza 7:1 DOMNUL i-a spus lui Noe, vino... Primul şi ultimul vino din 
Biblie reprezintă chemări la salvare (vezi Apocalipsa 22:17). Noe şi toţi care au crezut 
avertismentul pe care l-a dat Dumnezeu prin predicarea lui au intrat în arca siguranţei. 
Ceea ce l-a salvat pe Noe nu a fost CINE a fost el ci UNDE a fost el. El a fost în 
siguranţă în interiorul arcei.  

Probabil că Noe s-a născut în anul 1056 după cum aproxima cel mai bine. 
Dumnezeu i-a dat lui Noe 120 de ani ca să predice şi să construiască arca (Geneza 
6:3, 1 Petru 3:20) aşa că el avea în jur de 480 de ani când a început (Geneza 7:11). 
Construcţia a început în 1536, potopul a venit în 1656 şi în a zecea zi din a doua lună, 
ei au intrat în arcă (Geneza 7:1-9). Potopul a venit în a 17-a zi din a doua lună 
(Geneza 7:10-11). În luna a treia, ziua 26-a ploile s-au oprit (Geneza 7:12). În luna a 
şaptea, ziua 17-a arca s-a oprit (Geneza 8:1-4). În prima zi din luna a zecea s-au văzut 
vârfurile muntelui (Geneza 8:5). În luna a unsprezecea, ziua 11-a, au ieşit afară corbul 
şi porumbelul (Geneza 8:6-9). În luna a unsprezecea, ziua a opta, porumbelul a adus o 
ramură (Geneza 8:10-11). În ziua 25-a din luna a unsprezecea, porumbelul  nu s-a mai 
întors (Geneza 8:12) şi în prima zi din prima lună, 1657, Noe a deschis arca (Geneza 
8:13). În a doua lună, ziua 27, ei au ieşit din arcă (Geneza 8:14). Cu alte cuvine, micul 
echipaj a stat mai mult de un an în arca unde Dumnezeu i-a salvat şi i-a păstrat. Datele 
exacte exclud orice posibilitate ca aceasta să fie repovestirea unei legende.  

“Frate James, bătrânul Noe a predicat toţi aceşti ani şi a văzut mântuiţi numai 
opt oameni”. Ei, bine asta e un fel de a privi situaţia. Un alt fel este să spui că Noe a 
predicat toţi aceşti ani şi a salvat fiecare fiinţă omenească de pe faţa pământului. 
Depinde numai de felul în care priveşti lucrurile.  

Arca a ajuns să se odihnească pe muntele Ararat. Dumnezeu a pus un 
curcubeu pe cer ca să-i spună lui Noe că nu v-a mai distruge din nou pământul prin 
potop.  

Noe era acum binecuvântat la fel ca Adam la început (1:28) dar se observă trei 
diferenţe importante. Stăpânirea omului peste creaţia inferioară lui se baza acum pe 
teama ei faţă de om (9:2). Acum, i s-a permis omului să mănânce hrană animală 
(v.3).2  Omul a fost lăsat sub om la fel ca şi sub legea divină cu privire la vărsarea de 
sânge (v.v. 5-6). Aici a fost instituită pedeapsa capitală şi ea nu a fost niciodată 
abrogată.  

Profeţia lui Noe este arătată în Geneza 9. El spune, viitorul raselor de oameni 
albi, galbeni şi negri. În Capitolul 10 sunt descrise generaţiile fiilor lui Noe. Urmaşii 

                                                 
2 Este numai o presupunere că el nu a mâncat carne înainte de potop. Totuşi este specificat aici pentru 
Noe. Acest lucru nu i s-a spus lui Adam. 



lui Iafet merg spre Nord să ocupe Europa spre Urali, urmaşii lui Ham merg spre Sud 
să ocupe Africa şi insulele şi urmaşii lui Şem merg spre Est şi ocupă cea mai mare 
parte din Asia. Egiptul a fost numit Ţara lui Ham (Psalmi 105-106). 

În Capitolul 11 citim despre construirea turnului din Babel. Mulţi scriitori 
spun că acest proiect a fost realizat sub conducerea puternicului Nimrod din capitolul 
10, dar scriptura nu ne spune acest lucru. Rasa omenească s-a unit în încercarea de a 
construi un turn al cărui vârf să poată ajunge până la cer (Geneza 11:4). Fiecare 
vorbea aceeaşi limbă şi lucra împreună la acest mare proiect. Dumnezeu a coborât să 
privească, s-a horărât că nu-i plăcea asta şi le-a încurcat limbile, aşa că nu mai puteau 
lucra împreună. El a stricat programul lor de Naţiuni Unite. El a distrus ideea de 
unitate.  
 Gândirea liberală a oamenilor din zilele noastre spune “dacă am putea să ne 
adunăm împreună, Dumnezeu va fi mulţumit. Am putea fi toţi o singură familie mare 
şi fericită.” Aceasta nu este viziunea lui Dumnezeu asupra problemei. El nu numai că 
a pus stop proiectului lor, dar el i-a şi împrăştiat pe oameni pe toată faţă întregului 
pământ.  
 În Geneza 5 şi Geneza 11 există zece nume proeminente. Genealogia din 
fiecare capitol se termină cu un om căruia Dumnezeu i se revelează şi care începe o 
nouă eră cu privire la lucrarea Domnului cu omul (Noe, Abraham).  
 La Capitolul 12 din Geneza există o pauză definită. Ne mutăm de la istoria 
rasei adamice la istoria evreilor. Restul Genezei de la Capitolul 12 la Capitolul 50 este 
ocupat în primul rând de povestea vieţii a patru personaje, Abraham, Isac, Iacov şi 
Iosif, care sunt cunoscuţi ca şi patriarhi.  
 În Geneza 12 avem chemarea lui Avram şi marele legământ pe care îl face 
Dumnezeu cu el. Fiul lui Heber a fost chemat afară dintr-o ţară de idolatrie, chemat să 
renunţe la închinarea la idoli a părinţilor lui şi Dumnezeu i-a făcut o promisiune în trei 
părţi.  

1. El va moşteni ţara Canaan şi o va trece la descendenţii lui,  
2. Moştenitorii lui vor deveni o naţiune mare, 
3. Prin acea naţiune, toate celelalte naţiuni de pe faţa pământului vor fi 

binecuvântate.  
Acesta este numit Legământul Abrahamic. Datorită neacceptării acestui 

legământ s-a vărsat mai mult sânge şi s-a dat mai multă învăţătură falsă decât pentru 
oricare alt factor din istoria omenirii. Fiecare predicator al Cuvântului lui Dumnezeu, 
fiecare slujitor al Bibliei, trebuie să fie familiarizat cu acest acord şi trebuie să-şi facă 
elevii lor siguri de împlinirea lui.  

Rasa umană a avut patru capete ancestrale. Acestea sunt Adam şi Noe, din 
motive evidente. Al treilea este Abraham pentru că şi el este capul şi fondatorul unei 
rase noi sau a unei noi dezvoltări. În primele două cazuri  este vorba despre 
descendenţa după carne. Al patrulea cap este Cristos a cărui generaţie este total 
spirituală. Abraham rămâne unic pentru că el este tatăl unui popor fizic (evreii) şi a 
unui popor spiritual (toţi care cred prin credinţă Romani 4:11). 

Capitolul 12:4-9 vorbesc despre intrarea în Canaan. În versetele de la 10-20 
era o foamete în ţara promisă (străină). Aşa că Avram a coborât (v.10) şi s-a stabilit în 
Egipt şi a încurcat lucrurile. În capitolul 13 el a îndreptat lucrurile şi Biblia spune că 
Avram s-a urcat. Acesta este un alt adevăr crucial care reiese din Geneza 12. Peste 
tot, în restul scripturii, coborârea în Egipt este totdeauna legată de probleme.3 

                                                 
3 Nici un student serios al Cuvântului nu va acorda vre-o atenţie unei traduceri a Bibliei bazate pe un 
manuscris din Egipt. 



Acesta este un moment bun pentru a observa că trebuie făcută o distincţie între 
cuvintele evreu, israelit şi iudeu. Evreu (Geneza 14:13) este derivat din Eber (Geneza 
10:21). 

Israel era numele dat lui Iacov, la Iaboc (Geneza 32:28). Despre urmaşii lui 
Iacov se vorbeşte de peste 2.500 de ori, în Vechiul Testament. 

Prima referinţă la Evrei, este făcută, în Vechiul Testament, în 2 Regi 16:6. 
Strict vorbind, un evreu este un descendent al lui Iuda; şi este important de observat 
că acest cuvânt apare numai în istoria târzie a naţiunii. 

Se poate spune, deci, că Evreu se referă la rasă; Israelit se referă la naţiune şi 
Iudeu se referă la trib. 

După această deviere, Avram şi Lot s-au separat, cel din urmă luând locul cel 
mai înălţat care-l va costa, în final, familia şi mărturia. 

Capitolul 14 înregistrează istoria Primului Război Mondial. A existat un mare 
conflict care a implicat nouă naţiuni; cinci de o parte şi patru de cealaltă. Lot a fost 
luat captiv în timpul acestui război. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram care a luat 
318 bărbaţi şi a câştigat conflictul cu cei care l-au capturat pe Lot, eliberându-l. După 
aceea, a apărut misteriosul Melchizedec, care venea din Salem ca să-l binecuvânteze 
pe Avram. 

După ce a dovedit că nici o forţă militară nu putea să împiedice împlinirea 
legământului Abrahamic, Dumnezeu a reînnoit promisiunea (Geneza 15) dar, înainte 
ca să se poată naşte moştenitorul promisiunii (Geneza 17), marea criză de credinţă a 
lui Abraham a avut ca rezultat naşterea lui Ismael. Acest bărbat va fi părintele 
triburilor arabe. O singură noapte de nebunie a rezultat în nenumărate morţi şi orori 
pentru un timp de 4000 de ani. 

În Geneza 18-19, avem istoria Sodomei şi Gomorei. Îngerii au venit şi i-au 
spus lui Abraham că vor distruge total aceste cetăţi, prin foc, datorită homosexualităţii 
crescute care se găsea acolo. Abraham s-a rugat şi i-a cerut lui Dumnezeu să cruţe 
locul, din cauza a câţiva oameni buni care puteau să trăiască acolo. Când Dumnezeu i-
a cerut să-i găsească pe acei câţiva oameni buni, el nu a putut afla nici măcar 10 
oameni buni care să locuiască în acele cetăţi, aşa că el a încetat să se mai roage. 

Dumnezeu i-a trimis pe îngeri ca să-i scoată pe Lot şi o mică parte din familia 
lui, afară din cetate, înainte de distrugerea acesteia. După aceea, Dumnezeu a trimis 
foc din cer şi a distrus complet cetăţile şi tot ce se găsea în ele. Este evident faptul că 
Dumnezeu are o viziune foarte puternică asupra ceea ce unii numesc un stil de viaţă 
alternativ. 

În capitolul 20, Abraham a făcut o altă mişcare, în ţara lui Ham şi aproape că 
şi-a pierdut soţia. Aceasta a fost o cădere urâtă, în viaţa părintelui celor credincioşi. 

Geneza 21 povesteşte despre naşterea lui Isaac. În urmă cu paisprezece ani, 
Abraham, într-una din cele mai mari erori ale istoriei, a devenit părintele unui fiu 
nelegitim (Geneza 16). Acest copil al cărnii a fost numit Ismael. Acum, la o vârstă 
înaintată, Abraham şi Sara, sunt binecuvântaţi cu copilul promis. Isaac era copilul 
credinţei. Câţiva ani mai târziu (Geneza 22), Dumnezeu l-a chemat pe Abraham să-şi 
ofere acest fiu ca o jertfă de ardere-de-tot. 

În viaţa sa, Abraham a avut de înfruntat patru mari încercări. 
1. Despărţirea de casa şi familia sa (12:1), 
2. Renunţarea la companionul său, Lot (13:1-18), 
3. Abandonarea planurilor sale cu privire la Ismael (17:17), 
4. Dăruirea pe altar, a fiului său, Isaac, moştenitorul promis (22:1). 



Povestea lui Abraham cu Isaac urcând Muntele Moria, este una dintre cele mai măreţe 
povestiri din Biblie. Relatarea este şi una dintre cele mai mari imagini a lui Dumnezeu 
Tatăl care-Şi oferă Fiul ca o plată de sacrificiu pentru păcatele noastre. 
 Capitolul 23 înregistrează moartea lui Sara. Ea este singura femeie din Biblie 
căreia îi sunt înregistrate complet, vârsta, moartea şi îngroparea. 
 Geneza 24 povesteşte despre logodna lui Isaac şi Rebecca. Îţi recomand să 
priveşti frumoasa tipologie care apare în toată cartea Geneza. Poţi face multe 
comparaţii între 

Abel şi Domnul Isus Cristos 
Cain şi naţiunea lui Israel 
Arca siguranţei pentru Noe şi Domnul Isus Cristos 
Naşterea lui Isaac şi naşterea Domnului Isus Cristos 
Oferirea lui Isaac pe Muntele Moria şi Domnul pe Calvar 
Numeroasele moduri prin care viaţa lui Iosif face o paralelă cu viaţa Domnului 

Isus Cristos. 
 În capitolul 25 avem moartea lui Abraham. Ni se prezintă generaţiile lui Israel 
(25:12-18), urmate de începutul generaţiilor lui Isaac (v. 19). Aici se găseşte 
remarcabila poveste a naşterii lui Iacob şi Esau. Atunci când s-a născut Iacov, 
Abraham avea 160 de ani. 
 Ca şi om, Isaac nu este interesant, în mod particular. Viaţa lui a fost obişnuită. 
Trei lucruri i-au asigurat un loc în istorie: că era fiul cel supus al lui Abraham, soţul 
credincios al lui Rebecca şi tatăl indulgent al lui Esau şi Iacov. Omul de dinaintea lui 
şi cel de după el, au fost mari dar Isaac nu a fost mare în nici un sens. Numai o 
singură dată citim despre el că a construit un altar lui Dumnezeu (26:25). Numai o 
singură dată citim despre el că se ruga (25:21). Numai o singură dată ni se spune că a 
chemat Numele lui Dumnezeu (26:25). Numai o singură dată este înregistrat faptul că 
i-a apărut Dumnezeu şi a vorbit cu el (26:2-5). Acest din urmă fapt este ceea ce îl 
plasează pe Isaac în scopul legământului făcut de Dumnezeu. Chiar şi acolo, însă, 
ceea ce i-a spus Dumnezeu, nu a fost o revelaţie, ci o repetiţie a unei revelaţii care îi 
fusese deja dată lui Abraham (26:3). 
 Şederea lui Isaac printre filisteni este arătată în capitolul 26 şi furtul 
binecuvântării de la fratele său, pe care l-a făcut Iacov, printr-o necinste vicleană, 
reprezintă tema capitolului 27. 
 Geneza 28 povesteşte despre viziunea din noapte, a lui Iacov, la Betel. Atunci 
când Domnul l-a întâlnit, el avea 27 de ani şi era un fugar. Evenimentul este vital 
pentru că Dumnezeu i-a dat lui promisiunea pământului pe care El îl dăduse anterior 
lui Abraham şi Isaac (v. 13-14) şi i-a mai dat o promisiune de păstrare (v. 15). Dacă 
cineva crede Biblia, nu poate exista nici o îndoială cu privire la cine dintre copiii lui 
Abraham i s-a dat ţinutul Canaanului. 
 Dacâ îmi aduc aminte bine, a treia predică pe care am ţinut-o vreodată într-o 
biserică, a fost din acest pasaj. Geneza 28:16, Atunci Iacov s-a trezit din somn şi a 
zis: Cu adevărat DOMNUL este în locul acesta, şi eu n-am ştiut. Eu tocmai trecusem 
de vârsta de 20 de ani, fusesem salvat cu numai 14 luni înainte şi spuneam adunării că 
ei stăteau acolo, adormiţi şi că Dumnezeu se afla în acel loc şi ei nici măcar nu-şi 
dădeau seama de asta. Aşa cum puteţi să vă daţi seama, mesajul nu a fost bine primit. 
 În capitolul 28 există diferite tipologii ale Domnului Isus Cristos: poarta, casa, 
stânca şi scara. 
 Iacov a locuit în Haran (29-30) şi s-a reîntors în Canaan (31-33). Înregistrarea 
despre Iacov este dezamăgitoare şi ne arată, la aproape fiecare mişcare a sa, o lipsă de 
credinţă în Dumnezeu. Abordarea linguşitoare a sa faţă de Esau (33:1-11), 



promisiunea lui de a-l urma pe Esau la Seir fără ca să aibă nici o intenţie să facă asta 
(33:12-17), aşezarea sa la Sucot, la Est de Iordan, construind o casă pentru familia sa 
şi astfel pregătindu-se pentru o şedere mai lungă (33:17), retragerea sa în Canaan dar 
numai pentru a-şi ridica cortul în faţa cetăţii lui Şechem care aparţinea Hiviţilor, una 
dintre naţiunile canaanite şi să cumpere de la ei o parcelă de teren (33:18-20), toate 
acestea vorbesc despre eşecuri. Construirea de către el, a unui altar, nu putea să 
împace neascultarea lui sau să-l salveze de consecinţele necredincioşiei sale (34). 
Geneza 33:17-34:31 ne spune despre consecinţele dureroase de care nu era nevoie 
deloc să aibă loc. 
 Scopul lui Dumnezeu ar fi avansat mai rapid dacă cei pe care El i-a ales nu l-ar 
fi întârziat prin lipsa lor de voinţă şi prin păcat. Pasajele întârzierii se găsesc în 
Geneza 22:10-20; 16; 20; 26:6-10; 27-30; 33-34. 
 Capitolul 34 oferă o imagine oribilă, prezentând cazul asaltului asupra Dinei şi 
răzbunarea ei de către Simeon şi Levi. Lucrurile ruşinoase înregistrate, cu privire la 
personajele din Biblie, reprezintă o mărturie în favoarea acurateţei cărţii. Nimic 
altceva din literatura religioasă nu prezintă atât de direct slăbiciunile eroilor săi, 
precum şi lucruri atât de contrare idealurilor pe care şi le propune să le promoveze. 
Dumnezeu foloseşte lucrurile slabe şi de jos. 
 După mulţi ani risipiţi şi fără rod, Iacov a trebuit să se întoarcă la Betel, aşa 
cum a poruncit Dumnezeu. Timp de mai mulţi ani, după ce a reintrat în ţinut, Iacov 
fusese la o distanţă de 30 de mile de Betel şi totuşi el nu a mers acolo. Numai în 
momentul în care s-a întors, în final, i-a apărut Domnul din nou şi i-a confirmat noul 
sau nume, Israel şi a reafirmat legământul pe care El l-a făcut cum Abraham şi cu 
Isaac (35:1-15). După 30 de ani, Iacov a înălţat o coloană (14; 28:22) şi a oferit prima 
jertfă de băutură despre care citim în Scriptură. 
 Dar nu Bethel a fost scopul. Isaac era la Hebron, casa tatălui său (13:18) şi de 
aici au plecat Iacov şi familia sa (35:27-29). 
 În capitolul 35 avem patru îngropări; sunt îngropaţi idolii lui Iacov (v. 4), 
doica este îngropată (v. 8), soţia lui Iacov este îngropată (v. 19) şi tatăl lui este 
îngropat (v. 29). În mijlocul tuturor acestor morţi, Dumnezeu a reînnoit legământul la 
Bethel. Atunci când totul părea să se distrugă, Dumnezeu a intervenit cu o mare 
binecuvântare. Acesta este modul Său de lucru. 
 Geneza 36 prezintă generaţiile lui Esau. Unii speculează că Ioab din Geneza 
36:34, este, de fapt, Iov. Observă în acest pasaj prezenţa lui Elifaz şi Teman (vv. 10-
11). 
 Capitolul 37 începe istoria lui Iosif şi încă ce mai povestire. Iosif este o 
imagine a Domnului Isus Cristos în perioada sa de copilărie, în rolul său de slujitor, ca 
un conducător, în şaisprezece momente distincte şi ca un salvator al poporului său, 
într-o mulţime de feluri. Ce viaţă remarcabilă a avut Iosif! 
 Haina multicoloră a lui Iosif era invidiată de către fraţii săi. El avea viziuni şi 
vise pe care le-a interpretat ca fiind promisiunea lui Dumnezeu cu privire la 
superioritarea lui. Fraţii săi, sătui si obosiţi de el, l-au vândut ca pe un sclav, în Egipt. 
În capitolul 38 aflăm despre copiii lui Iuda, în capitolul 39 aflăm despre încarcerarea 
lui Iosif, pe baza unor false acuzaţii şi despre ieşirea lui din închisoare, ca să devină 
conducător în Egipt, în capitolele 40 şi 41. În capitolul 42 şi până la 45, Iosif 
guvernează Egiptul în timpul unei perioade de foamete. 
 Într-un final, fraţii lui, împinşi de foamete, au coborât în Egipt, ca să cumpere 
mâncare şi, după ce i-a încercat foarte mult, Iosif li s-a făcut cunoscut şi în final a fost 
o mare reuniune. 



 Cu toate că Iosif a avut o soţie păgână, a condus o împărăţie păgână şi a locuit 
în centrul unei oribile idolatrii, totuşi el şi-a menţinut credinţa copilărească în 
adevăratul Dumnezeu. 
 Pentru fiii lui Iacov, totul părea bine. Patriarhul şi familia lui s-au aşezat în 
Egipt (46-47) şi înaintea morţii sale, Iacov a prezis povestea fiecăruia dintre fiii săi, 
într-o tulburătoare profeţie (48-49). 
 În capitolul 50, Iacov moare, Iosif moare şi cartea care a început în frumoasa 
grădină pe care Dumnezeu a plantat-o la Est, în Eden, unde totul era  nou şi viu, se 
termină în moarte. Totul începe cu Dumnezeu care locuieşte împreună cu omul într-o 
armonie perfectă, dar cartea se termină cu ameninţătoarele cuvinte: şi l-au pus într-un 
sicriu, în Egipt. 
 Fie că studiezi 
 . crima lui Cain faţă de Abel, 
 . răutatea care era pe pământ, care a provocat Potopul, 
 . greşeala lui Ham faţă de Noe, 
 . eşecul de la turnul din Babel, 
 . minţirea lui Abraham, uneltirea lui Iacov, 
 . groaznicul tratament la care a fost supus Iacov de către fraţii lui, 
 . eşecul triburilor, aşa precum ele au ajuns jos în Egipt, 
 Geneza este, cu adevărat, o carte a începuturilor, dar ce triste sunt aceste 
începuturi, aşa precum ele ne învaţă, nu numai istoric dar şi specific, despre cursul 
trist al omenilor pornind de la momentul în care aceştia au umblat în ruşine şi frică, 
afară din grădina din Eden. 
 Geneza este o revelaţie de la Dumnezeu. Geologia este o descoperire a omului. 
O revelaţie de la Dumnezeu poate fi sporită numai de către Dumnezeu. O descoperire 
a omului poate fi îmbunătăţită, făcută să fie mai avansată, mai progresivă, până la 
sfârşitul lumii. De aceea noi considerăm cartea Geneza ca fiind perfectă, dincolo de 
orice posibilitate de contradicţie sau îmbunătăţire, din partea omului. În acelaşi mod 
considerăm şi geologia deoarece toate cercetările şi descoperirile omului pot fi 
îmbunătăţite pe măsură ce omul continuă să exploreze creaţia lui Dumnezeu. 
 Geneza, deoarece este cuvântul lui Dumnezeu, se află dincolo de atingerea 
lopeţii geologului. Nici un microscop sau telescop nu vor putea schimba sau modifica 
adevărul său. Nimic din ce ar putea pune un chimist în creuzetul lui, nu ar putea să 
modifice nici măcar un singur cuvânt. Fiecare descoperire şi înaintare în materie de 
ştiinţe, au confirmat relatarea din Biblie. Nimic nu a negat ceva din ce este înregistrat 
în ea. 
 Geologia şi-a retras paşii, de multe ori. Geneza nu a făcut-o niciodată. Date pe 
care ştiinţa le-a declarat ca exacte, s-au dovedit, în timp, că au fost erori. Greşeli, 
interpretări greşite, rapoarte false, concluzii trase prea devreme, au fost date de o 
parte. Geologia, la fel ca toate ştiinţele, este un studiu şi un experiment. Ea a făcut şi 
va mai face, greşeli. Geneza, însă, rămâne. 
 Datele din Geneza care au fost combătute odată, acum stau în picioare şi sunt 
dovedite chiar de către ştiinţele care le-au pus sub semnul întrebării. Tot ceea ce s-a 
găsit în interiorul, pe suprafaţa şi deasupra, pământului, confirmă înregistrarea din 
Geneza. Interpretările ştiinţei pot contrazice interpretările Bibliei însă ambele zone de 
studiu au suferit mult de pe urma celor care le-au interpretat. Biblia, aşa cum este 
scrisă, şi ştiinţa, s-a dovedit că nu se contrazic niciodată. Acolo unde pare să apară o 
eroare, regula sănătoasă care s-a dovedit corectă de-a lungul timpului, este să presupui 
că geologul a greşit şi că Biblia are dreptate. În momentul când vor fi strânse toate 
datele, atunci se va vedea care este poziţia corectă. 



 Se face mult caz atunci când un astronom, arheolog sau cei care sapă printre 
ruinele din Egipt sau China, găsesc ceva care pare să respingă relatarea Biblică. 
Atunci când se fiinalizează lucrarea şi cercetarea asupra acestor noi descoperiri, nu 
există nici o scuză din partea ştiinţei care să afirme că a greşit, din contră, ea se 
grăbeşte în căutarea a altceva pe care să se sprijine împotriva Cuvântului lui 
Dumnezeu. Manuscrise de la Marea Moartă şi oase de oameni morţi, toate sunt 
folosite cu furie până când o cercetare cinstită şi un studiu amănunţit dovedeşte că 
toate acestea sprijină şi nu resping, sfintele scripturi. 
 Biblia nu conţine nici o singură eroare ştiinţifică. Ea nu a fost concepută ca să 
dea învăţătură despre ştiinţă dar, oriunde ea atinge ceva de domeniul ştiinţei, ea o face 
cu scopul ca noi să putem vedea că scopul ei principal este acela de a-i învăţa pe 
oameni cum să fie salvaţi. Scurtele ei afirmaţii cu privire la principii ştiinţifice – ciclul 
apei, cercul pământului, legea semănatului şi recoltatului, construitul pe o fundaţie 
solidă, etc. – sunt totdeauna corecte. 
 Vechii filosofi vorbeau de doi sori. Ştiinţa a dovedit că greşeau. Hinduşii cred 
că Pământul este o câmpie care are mări concentrice de lapte, miere şi zahăr, şi care se 
sprijină  pe un elefant, iar cutremurele au loc atunci când se mişcă acest animal. 
Ştiinţa a dovedit greşită această teorie a lor. Atunci când Americanii nativi vorbesc 
despre o broască ţestoasă pe care se sprijină Pământul, sau atunci când Joseph Smith 
le spune mormonilor despre o rasă de oameni de pe Lună care se îmbracă la fel ca şi 
Quakerii, ştiinţa intervine şi dovedeşte falsitatea afirmaţiilor lor. Iată că fiecare atac 
lansat asupra Cărţii cărţilor, în ultimii 2.000 de ani, nu a reuşit să erodeze încrederea 
omului cinstit în nici un cuvânt sau în nici o frază din Sfânta Scriptură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exod 
 
 

 A doua carte din Vechiul Testamen, este cartea Exod. Cartea povesteşte 
despre eliberarea Israeliţilor din sclavia egipteană. Cartea Geneza se termină cu un 
sicriu pentru că, în Adam, toţi oamenii mor. Totuşi, dincolo de acel sicriu, se află 
ieşirea-exodul – învierea. Exod este, cu adevărat, cartea răscumpărării, din Biblie. 
Primul său cuvânt, ‚Acum’, se leagă cartea Geneza. Este interesant faptul că Exod, 
Levitic, Numeri şi Deuteronom, încep toate cu o conjuncţie, făcând din Pentateuc o 
singură carte. Levitic şi Numeri încep cu ‚Acum’ şi Deuteronom începe cu ‚Şi’ (1:3). 
Secţiunea se compune deci, din cinci cărţi care cuprind o singură temă. 
 Cartea Exod începe cu expresia, Acum acestea sunt numele... pentru că 
răscumpărarea are întotdeauna legătură cu nume. Apocalipsa (Revelaţia) 22:19 
conţine nume scrise prin har, în Cartea Vieţii. 
 Intre Geneza si Exod, familia patriarhala devine o natiune, numarand intre 
doua si trei milioane de oameni. Fiii lui Iacov au devenit poporul lui Israel. Segregati 
de influentele corupte ale tarii Canaan, copiii lui Israel s-au inmultit rapid in tara 
Goshen. In Geneza 15:13-16, Dumnezeu i-a spus direct lui Abraham ca vor trece, cel 
putin, patru sute de ani, intre promisiunea mostenirii tarii Canaan si intrarea ei 
efectiva in posesie. I se mai spusese dinainte si ca poporul sau va fi incercat intr-un 
tinut strain. 
 Vedem, mai intai, cum copiii lui Israel, sunt zdrobiti. Ii auzim cum plang. 
Apoi ii vedem eliberati, condusi si hraniti. Apoi ii vedem invatati, asezati si 
inchinandu-se. Cartea Exod descrie cum a eliberat Dumnezeu Israelul din robie, 
scotandu-I afara din Egipt dar acesta este numai aspectul negativ al cuvantului 
rascumparare. Pe partea pozitiva, Dumnezeu i-a adus pe Israeliti intr-o relatie de 
legamant cu Sine, i-a facut apoi comoara Sa speciala (Exod 19:5) si le-a dat o lege 
care avea scopul de a fi fundatia existentei lor nationale. Acest aspect pozitiv al 
rascumpararii lui Israel, reprezinta tema ultimei jumatati a cartii Exod. Povestea 
rascumparatoare din Exod reprezinta, astfel, una dintre ilustratiile remarcabile care se 
gasesc in Vechiul Testament, cu privire la mare salvare lucrata de catre Domnul Isus 
Cristos pe Muntele Calvar. 
 Exod 3:8 imparte cartea in doua parti. Dumnezeu a promis ca El va cobora sa-
I elibereze si sa-I aduca in tara promisa. Prima sectiune din Exod incepe cu gemetele 
unui popor inrobit. Ea se termina cu un cantec de rascumparare. A doua parte a cartii 
prezinta poporul rascumparat care se afla in pustia din Shur. Ea se termina cu gloria 
Domnului care umple tabernacolul. Ambele sectiuni sunt profetice. Gemetele lui 
Israel, cand se afla in captivitate, se vor termina odata cu eliberarea lui si ratacirile 
sale vor lua sfarsit, in gloria viitoare cand Domnul va locui in mijlocul lui. 
 Permite-mi sa-ti ofer o simpla schita a cartii Exod. 

I. Un popor inrobit este salvat (1-12). 
A. Dumnezeu Isi dezvolta omul pe care l-a ales, pe Moise (1-4). 
B. Dumnezeu Isi desfasoara taria in judecatile aduse asupra Egiptului 

(5-11). 
C. Dumnezeu Isi declara scopul (12). 

II. Un popor salvat este pus deoparte (13-18). 
A. Separatie completa (13-14) 
B. Separatie de constiinta (13-14), 
C. Separatie prin lupta (16:1-17:7), 
D. Separatie continua (17:8-16), si 



E. Separatie convingatoare (18). 
 

III. Oamenii din poporul pus deoparte, sunt sfintiti (19-40). 
A. Fundatia sfintirii (19-24), 
B. Punctul central al sfintirii (25-27, 30-31), 
C. Functia sfintirii (28-29), 
D. Esecul sfintirii (32), si 
E. Implinirea sfintirii (33-40). 

 
Expresia, DOMNUL a spus, se gaseste de patruzeci si cinci de ori in cartea 

Exod, Dumnezeu a spus, se gaseste de doua ori, El a spus, cu referire la Dumnezeu, 
de treisprezece ori, iar DOMNUL Dumnezeu a spus, se gaseste de sapte ori. In cartea 
Exod se face referire de saizeci si sapte de ori  la faptul ca Dumnezeu vorbeste. In 
carte se gasesc 1.213 versete si 32.692 de cuvinte. 

In cartea Exod exista multe tipuri folosite de catre Dumnezeu. Egiptul este o 
tipologie care reprezinta sistemul lumii care se opune poporului lui Dumnezeu prin 
incercarea de a-i tine in sclavie. Faraon reprezinta o tipologie a lui Satan care pretinde 
inchinare, il sfideaza pe Dumnezeu si incearca sa inrobeasca pe oamenii lui 
Dumnezeu. El este numit dragonul (balaurul) cel mare, in Ezechiel 29:3. Israel 
reprezinta o tipologie a bisericii, eliberata din sclavie si protejata de Dumnezeu, in 
calatoria sa peregrina. Moise reprezinta un tip al Domnului Isus Cristos. Traversarea 
Marii Rosii reprezinta un tip de inviere care il elibereaza pe credincios de lumea rea 
prezenta, precum mai reprezinta si botezul, potrivit cu 1 Corinteni 10. Mana 
reprezinta un tip al Domnului Isus Cristos ca fiind painea vietii. Stanca lovita Il 
reprezinta pe Cristos cel lovit, prin a carui moarte este dat Duhul Sfant. Amalec este 
un tip al carnii, iar Pastele infatiseaza mielul de pe Calvar. Cortul si preotia slujesc in 
multe feluri pentru a-L ilustra pe Domnul Isus Cristos. 

Observam, de asemenea, o vedere anticipata a dispensatiei, in eliberarea lui 
Israel din Egipt, potrivit cu Ieremia 16:14. 
 Cartea Exod prezinta o imagine plina de detalili cu privire la rascumpararea 
unui individ. Cartea incepe cu un pacatos care se afla in lume si intr-o stare de sclavie 
fata de diavol (1-2). Pacatosul este supus mortii si persecutiei (1-2). El nu poate pleca 
fara un eliberator ales de divinitate (3-5). Acest eliberator trebuia sa inceapa la 
Muntele Sinai pentru a se asocia cu Legea (3-5). Pacatosului i se ofera un numar de 
compromisuri, de catre diavol, ca sa vada daca el va respinge planul de eliberare al lui 
Dumnezeu (6-11). Eliberarea finala este prin sangele Mielului (12). Cartea Exod Il 
portretizeaza pe Domnul Isus Cristos ca fiind mielul nostru de Paste (1 Corinteni 5:7, 
Pentru ca, chiar Cristos, Pastele nostru, este ucis pentru noi). Pacatosul salvat este 
scos, apoi, din sistemul lumii, in mijlocul noptii (12-13) si, fara un miracol de la 
Dumnezeu, el ar fi fost recapturat de diavol (14-15). Dupa scaparea sa, ramane totusi 
vulnerabil la atacurile carnii, care rezulta in provizia Duhului Sfant (17). Noua sa 
viata este un pelerinaj in pustie, unde trebuie sa se increada in Dumnezeu pentru tot 
(16-18). El este, inca, neobisnuit cu Dumnezeu si trebuie sa i se arate semnificatia 
sfinteniei. Aceasta se face la Muntele Sinai (19-31). Acolo unde persista lipsa de 
sfintenie, acolo este judecat pacatosul care este salvat (32). In calatoria pe care o face, 
i se da un set de instructiuni, pentru a-i reaminti de eliberarea sa din Egipt (20-31). 
Aceste instructiuni il vor indrepta catre o odihna permanenta (Evrei 4, 1 Corinteni 
15:28). Calatoria prin pustie este condusa de Duhul Sfant. Credinciosul trebuie sa-L 
urmeze zi si noapte (40) si Duhul Sfant nu-l conduce niciodata impotriva cuvintelor 
Sale (35-39). 



Inainte de a ne uita la fiecare capitol, in parte, sa vorbim pe scurt, despre 
autorul acestei carti. In mod explicit, Domnul Isus Cristos atribuie lui Moise 
Pentateuhul, in Luca 24:44. Autorii Bibliei au impartit Vechiul Testament in trei parti: 
Legea, Profetii si Psalmii. In Matei 19:7-8, Isus citeaza din cartea Deuteronom 
(Legea) si ii acorda lui Moise calitatea de autor al ei. De asemenea, insusi textul din 
Exod face o referire clara la calitatea Mozaica de autor (Exod 17:14; 24:3-7; 34:27-
28). Scrierea s-a facut in perioada ratacirilor din pustie, posibil de la anul 1440 pana la 
anul 1400 Inainte de Cristos. Ea acopera o perioada de aproape doua sute 
cincisprezece ani, de la intrarea in Egipt a familiei lui Iacob si pana la darea Legii, la 
Muntele Sinai. 

De la legamantul facut de Dumnezeu cu Abraham (Geneza 12:1-3) si pana la 
calatoria spre Egipt, au trecut 215 ani. Aceasta ar reprezenta Exodul (sau Iesirea), sau 
timpul de la calatoria spre Egipt spre Exod, alti 215 ani, pentru a totaliza cei 430 de 
ani din Galateni 3:17. 

Scopul cartii Exod este cum a fost implinit scopul lui Dumnezeu si 
primisiunea facuta lui Abraham, in eliberarea triumfatoare a copiilor lui Israel, din 
robia lor din Egipt. Cartea mai inregistreaza si originea Pastelui, darea Legii pe 
Muntele Sinai si construirea tabernacolului. Fara aceasta inregistrare, multe dintre 
cele care urmeaza, in Cuvantul lui Dumnezeu, ar fi lipsite de inteles. 

Alte cuvinte-cheie din cartea Exod, sunt “Eu voi,” care apar de 84 de ori, 
precum cuvantul “rascumparat,” care se foloseste de zece ori. 

Versetele-cheie din cartea Exod sunt urmatoarele. Exod 3:8: Şi am coborât să 
îi eliberez din mâna egiptenilor, şi să îi scot din acea ţară la o ţară bună şi largă, la 
o ţară curgând cu lapte şi miere; la locul canaaniţilor, şi al hitiţilor, şi al amoriţilor, 
şi al periziţilor, şi al hiviţilor, şi al iebusiţilor. 
Exod 12:23, 29-31. Pentru că DOMNUL va trece să lovească egiptenii; şi când 

vede sângele pe pragul de sus, şi pe cei doi uşori, DOMNUL va trece peste uşă, şi 
nu va permite distrugătorului să intre în casele voastre să lovească... Şi s-a 
întâmplat, că la miezul nopţii DOMNUL a lovit tot primul născut în ţara Egiptului, 
de la primul născut al Faraonului, care şedea pe tronul lui, până la primul născut 
al celui captiv care era în închisoare; şi tot primul născut al vitelor.  Şi Faraon s-a 
sculat noaptea, el, şi toţi servitorii săi, şi toţi egiptenii; şi a fost un mare strigăt în 
Egipt; pentru că nu a fost o casă unde să nu fie un mort.  Şi el a trimis după Moise 
şi Aaron noaptea, şi a spus: Ridicaţi-vă, şi ieşiţi din poporul meu, deopotrivă voi şi 
copiii lui Israel; şi mergeţi, serviţi pe DOMNUL, aşa cum aţi spus. 
Exod 19:4-6, Aţi văzut ce eu am făcut egiptenilor, şi cum v-am purtat pe aripi de 

acvilă, şi v-am adus la mine însumi.  Acum de aceea, dacă veţi face într-adevăr ce 
porunceşte vocea mea, şi veţi ţine legământul meu, atunci voi îmi veţi fi un tezaur 
special, peste toate popoarele, pentru că tot pământul este al meu.  Şi îmi veţi fi un 
regat de preoţi, şi o naţiune sfântă. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune 
copiilor lui Israel. 

Aceste trei pasaje sunt centrale deoarece ele arata 
1. Scopul lui Dumnezeu (3:8) pentru a-l elibera pe Israel, 
2. Implinirea acelui scop (12:23, 29-31), si 
3. Instruirea celor pe care Dumnezeu i-a rascumparat (19:4-6). 
 
Acum sa facem un sumar al fiecaruia dintre capitole sau, cel putin, al fiecarei 

dintre sectiunile principale si sa ne concentram pe cateva dintre ideile principale din 
acele capitole. 



Exod 1 este o istorie rapida. Ni se povesteste despre expansiunea nationala (1-
7), soarta cruda (8-14) si punerea la cale a extinctiei lui Israel (15-22). In capitolul 1, 
elementele umane si divine ocupa o pozitie de egalitate in ce priveste inrobirea si 
opresiunea copiilor lui Israel. Politica noului Faraon era o politica egoista. El a 
incercat sa previna cresterea nuemerica a poporului ales al lui Dumnezeu si sa-i 
distruga puterea. El nu a putut sa inteleaga puterea infinita a lui Dumnezeu impotriva 
careia el i se opunea. Observa ordinea triburilor (1:2-5). Prima data sunt cei sase fii ai 
lui Lea, apoi cei ai lui Rachela, urmati de cei doi ai lui Bilhah si de ultimii doi ai lui 
Zilpah. 
In capitolul doi se ridica un eliberator. Aceasta este prima data din cele 813 ori in 

care Moise este mentionat in Biblie. Prin credinţă Moise, când a fost născut, a fost 
ascuns trei luni de către părinţii lui, pentru că au văzut că era un copil frumos; şi 
nu au fost înfricaţi de porunca regelui (Evrei 11:23). Acesta a fost un act de 
credinta. Rezulta de aici ca Domnul trebuie sa-i fi dat mamei lui aceste instructiuni 
pentru ca Biblia spune Credinţa vine prin auzire ; iar auzirea prin cuvântul lui 
Dumnezeu. Exod 2:3 ar sugera ca, construirea arcei in care a plutit bebelusul Moise, a 
fost realizata exact cum a fost constructia arcei din timpul lui Noe. 
 Prin credinta, parintii lui Moise, au trecut peste frica fata de om si peste cea a 
poruncii lui Faraon. In spatele lui Faraon se afla satan. Scopul lui era sa previna 
venirea in lume a semintei femeii. Intr-o zi, insa, prin aranjament divin, fiica lui 
Faraon a gasit un bebelus si acesta si-a gasit drumul catre inima ei. Ea l-a purtat pe 
bebelus catre inima structurii de putere a Egiptului. 
 Mai tarziu, prin credinta, Moise a fost nevoit sa fuga din Egipt si sa locuiasca 
intr-un tinut strain numit Midian. Aici el a invatat ca Dumnezeu il va folosi in 
slabiciunea si nu in taria sa. 
 Au trecut patruzeci de ani pana cand a sosit ora de criza. Atunci cand a sosit 
acel timp, Moise nu s-a gandit ca era in stare, dar Dumnezeu il facuse sa fie pregatit. 
Acest capitol prezinta un interes special deoarece arata cum lucreaza Dumnezeu prin 
diferite circumstante, pentru a-Si realiza scopul Sau bun. 
 Moise a fost cel de al saptelea dupa Abraham, care a fost al saptelea dupa 
Heber. Enoch a fost al saptelea dupa Adam. 
 In capitolul  3 Dumnezeu il cheama pe Moise din tufa care ardea. Cei 
patruzeci de ani l-au schimbat pe acest barbat. De la pasiunea care i-a caracterizat 
tineretea, el s-a maturizat intr-un barbat plin de blandete si smerenie. Domnul i s-a 
revelat si Moise a spus, “Cine sa spun ca m-a trimis?” Raspunsul a venit imediat, EU 
SUNT CEL CE SUNT; Şi a spus: Aşa îi spune copiilor lui Israel: EU SUNT m-a 
trimis pe mine la voi (Exod 3:14). 
 In Exod 3, Dumnezeu este numit: 

• EU SUNT CARE SUNT 
• EU SUNT 
• DOMNUL Dumnezeu, Dumnezeul lui Abraham si 

Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui Iacov 
• Dumnezeu Evreilor 
• Dumnezeu lui Abraham 
• Dumnezeul parintilor nostri 
• DOMNUL Dumnezeul nostru 
• DOMNUL Dumnezeu al Evreilor 

 
Ce capitol extraordinar! 



Sub Vechiul Testament, sfintenia i-a lasat pe oameni desculti (3:5). Sub noul 
legamant, gratia (harul) le-a pus incaltari in picioare (Luca 15:22). 

Moise i-a oferit lui Dumnezeu cinci obiectii. El a protestat spunand ca nu era 
potrivit pentru acea lucrare (3:11), ca ii lipseau cuvintele (3:13), ca nu avea nici o 
autoritate (4:1). El a spus ca nu avea nici o elocventa (4:10), ca altcineva putea sa faca 
o  treaba mai buna (4:13). El s-a referit la esecul primei sale incercari (5:23) si la lipsa 
acceptarii sale de catre israeliti (6:12). Domnul i-a raspuns si a avut grija de nevoile 
lui si Moise s-a intors in Egipt. 

Apropos, orice frica a omului reprezinta o dovada a unei slabe credinte in 
Dumnezeu. Timiditatea carnii poate fi o mare piedica, la fel ca si indrazneala carnii. 
Ambele cauta scuze si au nevoie sa invete ca puterea apartine lui Dumnezeu. Omul 
poate sa spuna, pe drept, “Eu nu sunt”, dar trebuie sa se sprijine pe cel care spune “EU 
SUNT.” Necredinta si lasitatea nu reprezinta umilinta. 

In acest capitol observam aparitia semnelor pe care Dumnezeu le va folosi de 
acum inainte pentru a desemna o noua dispensatie fata de israeliti. 

Toiagul (4:2) reprezenta instrumentul pe care l-a folosit Dumnezeu in mana 
lui Moise. Acest toiag nu a fost folosit niciodata pentru motive personale. Cristos nu 
Si-a folosit niciodata puterea pentru Sine. 

Prinderea de coada a unui sarpe, reprezinta un test al credintei (4:4). Ratiunea 
nu te va pune niciodata sa reactionezi astfel fata de o reptila. 

In capitolul 5, Faraon pune sarcini si mai grele peste Israel. Moise si Aaron i-
au cerut lui Faraon,  Lasa poporul meu sa plece. Faraon si-a  declarat ignoranta sa 
fata de Faraon si a replicat, Nu-l voi lasa pe Israel sa plece si refuzul sau a fost urmat 
de brutalitate. Moise a mers la Dumnezeu cu problema evreiasca si aici a existat un 
strop de nerabdare si o dovada de credinta sovaitoare, in ceea ce a spus. Totusi exista 
o cale a credintei care se intinde pe lungimea intregii sale vieti. Incepand cu Exod si 
trecand prin Deuteronom, il vedem pe Moise mergand direct la Dumnezeu, cu 
greutatile sale. Fie ca Domnul sa ne ajute si pe noi sa urmam exemplul lui. 

Capitolul 6 povesteste despre raspunsul dat de catre Dumnezeu la rugaciunea 
lui Moise. Dumnezeu i-a aratat ca El era Atotputernic si ca eliberarea lui Israel se 
baza pe promisiunile Sale fixe  si neconditionate, facute lui Abraham, Isaac si Iacov. 

Dumnezeu a facut, in Exod 6, o promisiune in sapte parti, toata inceputa cu 
cuvintele Eu voi. 

• Eu te voi scoate afara din…… 
• Eu te voi sterge din….. 
• Eu te voi rascumpara… 
• Eu te voi lua la mine… 
• Eu voi fi pentru tine un Dumnezeu… 
• Eu te voi aduce intr-o tara…. 
• Eu iti voi da…. 

 
Toate aceste promisiuni se implinesc la finalul cartii Iosua. 
Exod 3:7-8 si 6:7-8 vorbesc numai despre scoaterea evreilor afara din Egipt si 

intrarea lor in Canaan. Nu exista nici o mentiune a anilor din pustie. Ei ar fi putut sa fi 
traversat acel loc desertic in cateva zile si perioada ratacirii nu facea parte din planul 
lui Dumnezeu. 
 In viata credinciosului dupa Noul Testament observam ca acelasi act care ne-a 
scos afara din intuneric, ne muta (translateaza) in regatul iubitului Fiu al lui 
Dumnezeu (Coloseni 1:13). Pustia poate folosi pentru a ne smeri si incerca, dar nu 
este necesara. Talharul (hotul) care murea, nu avusese nici o calatorie in pustie. 



Nici Marea Rosie si nici Raul Iordan nu se intind direct intre Egipt si Canaan. 
Abraham, Iacob si Isus nu au avut nevoie, niciodata, sa le traverseze, in calatoriile lor 
intre cele doua localitati. Israel a fost calauzit prin Marea Rosie dar avea sa traverseze 
numai Iordanul, datorita necedintei lor. 

Numele descendentilor primilor trei fii ai lui Iacov, ne sunt date, in special, 
urmasii lui Levi, deoarece Moise si Aaron apartineau tribului lui Levi. 
 De la capitolul 7 si pana la capitolul 12, Dumnezeu a trimis zece plagi peste 
Egipt. Intregul scop al plagilor l-a constituit un atac deliberat al lui Dumnezeu, 
impotriva sistemului religios al Egiptului. Nilul era un rau sacru pentru ei pentru ca 
era sursa vietii lor. Prin urmare, Dumnezeu a transformat apele lui in sange, astfel ca 
sursa lor de viata a devenit sursa mortii si religia lor nu mai putea sa previna si nici sa 
repare ceea ce facuse Dumnezeu. 
 In capitolul 8 intalnim plagile cu broaste, paduchi si muste. In cele doua 
cazuri, magicienii care aveau puteri satanice, au produs rezultate asemanatoare, 
aparent. Acesta a fost, insa, ultimul lor succes. In plaga a treia, a existat o schimbare 
de metoda. Nu s-a mai dat nici o avertizare. Faraon a refuzat sa dea drumul evreilor. 
In plaga a patra, copiii lui Israel au fost imuni. Dumnezeu Si-a facut marcata puterea 
din ce in ce mai mult, de fiecare data, dand dovezi ca acestea nu erau simple 
intamplari. 
 In capitolul 9, citim despre murrain, the boils and the hail. Acest murrain este 
o boala infectioasa, fatala, raspandita printre animale. Vaca era si ea un animal sacru 
pentru Egipteni, la care ei se inchinau pentru ca isi sugea puii. Fara nici o avertizare a 
venit plaga boils si aici ni se spune ca DOMNUL a impietrit inima lui Faraon. 
Aceasta este o afirmatie semnificativa care arata ca Dumnezeu se va purta cu un om 
potrivit cu ceea ce acel om se arata a fi. Grindina si intuneric au fost trimise, in 
opozitie cu Isis si Osiris, zeul-soare si zeita-luna, la care se inchinau egiptenii. 
 In capitolul 10 avem plagile lacustelor si intunericul. Parea, la acest moment, 
ca insusi Moise era complesit de uimire de infricosatorul proces al judecatii. Asa ca, 
inainte de urmatoarea plaga, Dumnezeu l-a anuntat pe slujitorul Sau despre un nou 
motiv pentru intreaga miscare. Aceasta s-a produs pentru ca posteritatea sa poata 
cunoaste avertizarile solemne si infricosatoare referitoare la modul in care Dumnezeu 
trateaza rebeliunea persistenta. 
 Primele doua plagi din fiecare din cele trei serii, au venit impreuna cu 
avertizari (1&2, 4&5, 7&8). A treia plaga, din fiecare serie, nu a avut nici o avertizare 
(3,6,9). 
 Faraon depasise acum orice ratiune, astfel ca Dumnezeu nu a mai incercat sa 
rationeze cu el. Au fost trimise lacustele. Egiptenii aveau un zeu, Serapes, care se 
presupunea ca pazea tara de aceste creaturi. Asa ca Dumnezeu a inundat imediat tara, 
cu ele. 
 Plaga finala este prezisa in Exod 11. Faraon L-a respins total pe Dumnezeu si 
acum Dumnezeu l-a respins total pe el. Domnul a asteptat, cu rabdare, sa se vada 
efectul plagilor, permitand lui Faraon sa aiba timp sa inceteze si sa se pocaiasca. 
Acum trecuse timpul pentru solutie iar Dumnezeu urma sa se miste prin tara. La acest 
moment al hotararii finale a lui Dumnezeu, i s-a aratat lui Moise ccea ce urma sa faca 
Dumnezeu precum i-a fost descoperit si modul de scapare pentru evrei. 
 Dumnezeu a spus, Împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului voi executa 
judecată (Exod 12:12). Observa lista urmatoare a celor zece plagi si zeii egipteni pe 
care ele i-au lovit. 

 
 Plaga   zeul egiptean  influenta sa imaginata 



 
 Apa insangerata Nilus   zeul raului sacru 
 Broaste  Hekt   zeita reproducerii 
 Paduchi  Seb   zeul pamantului 
 Muste   Khephera  scarabeul sacru 
 Murrain  Apis si Hathor  boul sacru si vaca 
 Boils   Typhon  zeul ochiului-rau 
 Hail   Shu   zeul atmosferei 
 Lacuste  Serapis   protectorul impotriva lacustelor 
 Intuneric  Ra   zeul soare 
 Moarte   Ptah   zeul vietii 

 
 Faraon este un tip al lui satan, zeul acestei lumi. El s-a opus total eliberarii 
totale si complete a poporului lui Dumnezeu, gasind motive de obiectat. Prima data a 
spus ca ei puteau sa aduca sacrificii (8:25). Dupa aceea, el a spus ca ei nu puteau sa se 
indeparteze (8:28). Mai tarziu, el s-a oferit sa-i lase pe barbati sa plece, dar trebuiau 
sa-si lase in urma toate lucrurile care le apartineau (10:9-11). Incercarea finala de 
compromis a fost sa lase in urma tot ceea ce putea fi folosit la inchinarea lor inaintea 
lui Dumnezeu (10:25). 
 Capitolul 12 este unul  dintre pasajele clasice din Biblie. Dumnezeu Isi 
rascumpara poporul, nu prin faptele oamenilor Sai, ci prin sangele unui miel. Citim in 
versetul 3, un miel, in versetul 4, mielul, in versetul 5, mielul vostru. Este Mielul lui 
Dumnezeu, Mielul, si Mielul tau? De la imparatul de pe tron si pana la captivul din 
inchisoare, cel intai nascut egiptean si cel dintai nascut dintre animalele din turme, au 
murit toate. Calea de scapare a fost data, pentru Israel, prin Paste. Acesta a fost 
sfarsitul sclaviei lor si inceputul unei noi vieti de libertate. Ei a trebuit sa ia un miel. A 
trebuit sa ucida acel miel perfect, fara pata si nevinovat si a trebuit sa foloseasca 
sangele acelui miel, pentru a fi salvati. Sangele trebuia pus pe ambele parti, pe partile 
superioare, dar nimic peste prag. Sangele deasupra reprezinta protectie, dar nu 
dedesubt. El nu trebuia sa fie calcat in picioare. 
 Prietene al meu, predicator, nu vei gresi niciodata daca vei predica Evanghelia 
din Exod 12. 
 Adunarea din Israel a fost cea care a ucis mielul (12:3). 
 Mielul era pentru fiecare casă (v. 3). Crede pe Domnul Isus Cristos şi vei fi 
salvat tu şi casa ta. 
 Ei trebuiau să ia mielul şi să-l împartă cu vecinii lor (v.4). 
 Mielul trebuia să fie fără nici o pată (v.5). 
 El trebuia să fie ucis în a paisprezecea zi a lunii (v. 6). Atunci a fost crucificat 
Cristos. 
 Întreaga adunare a congregaţiei lui Israel trebuia sa ucidă mielul. Acest fapt 
seamănă foarte mult cu scena din sala de judecată a lui Pilat. 
 Sângele trebuia să fie aplicat (v. 7). 
 Mielul trebuia să fie ars la foc, act care vorbeşte despre suferinţele lui Cristos 
pe cruce şi intrarea Sa în flăcările iadului. 
 El trebuia să fie mâncat împreună cu ierburi şi trebuia prăjit la foc, fără apă. 
Isus a cerut apă dar nu i S-a dat deloc. 
 Nu trebuia să mai rămână nimic din el, până dimineaţa zilei următoare (v. 10). 
Oamenii au cerut trupul lui Isus şi L-au dat jos de pe cruce înainte ca ziua să se 
termine. 



 Atunci când mănânci mielul, când pui sângele, este vremea să pleci (v. 11). 
Există o judecată peste cei care nu vor pune sângele (v. 12). 
 Când eu văd sângele, voi trece peste voi (v. 13). Nu este botezul. Nu este 
calitatea de membru. Nu sunt faptele bune. Nu sunt banii. Nu este moştenirea de 
familie sau descendenţa. Este numai sângele. Numai sângele te poate salva. 
 Ei trebuiau să îşi aducă aminte de această zi prin ţinerea unei sărbători (v. 14). 
La frângerea pâinii şi la băutul din cupă, bisericii din Noul Testament i se spune, 
faceţi asta în amintirea mea. Ce imagine! 
 În acea zi au fost ucişi cel puţin 250.000 de miei dar, în pasaj, nu putem găsi 
nicăieri cuvântul miei. Toţi ÎL reprezintă pe Cristos. 
 În povestirea exodului se găseşte un miracol dublu. Biblia spune, în Exod 
11:7, Dar împotriva vreunuia dintre copiii lui Israel nici un câine nu îşi va mişca 
limba, împotriva bărbatului sau animalului: ca să ştiţi că DOMNUL face diferenţă 
între egipteni şi Israel. Se spune că, în momentul morţii, câinii chelălăie. Totuşi 
există câte un mort în fiecare casă din Egipt şi nu chelălăie nici un câine. Toţi evreii 
au plecat din acel loc fără un singur lătrat de câine. Prietene, acesta este un miracol la 
fel de mare ca toate celelalte zece plăgi. 
 Compară paştele cu cina Domnului. 

1. Era cina Domnului (v. 11) 
Este cina Domnului (1 Corinteni 11:20) 

2. Era o aducere aminte – un memorial (v. 14) 
În amintirea mea (1 Corinteni 11:24-25) 

3. Era o sărbătoare (v. 14) 
Să ţinem sărbătoarea (1 Corinteni 5:8) 

4. Era o poruncă (vv. 14, 43) 
Păziţi porunca (1 Corinteni 11:2) 

5. Să o păziţi (v. 14) 
Aceasta să faceţi (v. 47) 

6. Toată congregaţia trebuia să o păzească (v. 47) 
Noi suntem toţi părtaşi (1 Corinteni 10:17) 

7. Nu o va ţine nici un străin sau rob (v. 45), numai cei credincioşi 
 (v. 33) 
 Numai pentru credincioşi (1 Corinteni 11:27-29) 

8. Nici o persoană necurată (Numeri 9:10-11) 
Erau excluşi toţi care erau necuraţi din punct de vedere moral 
(1 Corinteni 5:1-5) 

   
 A doua secţiune a cărţii începe la capitolul 13, cu separarea poporului salvat 
(vezi Romani 12:1). Cei dintăi născuţi sunt puşi deoparte pentru Domnul. Oamenii 
răscumpăraţi, eliberaţi şi sfinţiţi sub directa îndrumare a lui Dumnezeu, trebuie să fie 
separaţi de Egipt, pentru totdeauna. Atunci când suntem îndemnaţi să ne închinăm lui 
Dumnezeu în Egipt, să spunem că ne este imposibil pentru noi să combinăm lumina 
spirituală cu întunericul Egiptului şi nu putem să ne închinăm în duh printre statuile şi 
idolii din Egipt. Nu se poate altfel decât prin separarea completă de Egipt şi de 
ritualurile lui. Acesta este secretul adevăratei separaţii. Aceasta ne scoate afară, foarte 
departe, unde duşmanul nu ne poate ajunge. Ne duce în pustie, către muntele lui 
Dumnezeu, la cortul adunării Sale, spre călăuzirea coloanei Sale de foc şi a norului, 
spre o închinare şi spre un tabernacol care nu este făcut de mâna omului (Evrei 9:11), 
unde nu-şi găsesc nici un loc poruncile carnale (Evrei 9:10), unde totul este în Duhul 
şi unde toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu. Să fim un popor separat. 



 În capitolul 14, Israel este condus prin Marea Roşie. Aceasta este una dintre 
marile minuni din Biblie. Prin credinţă au trecut prin Marea Roşie ca pe uscat, pe 
care Egiptenii încercând să o treacă, au fost înghiţiţi (Evrei 11:29). Unde se vede 
mai clar nebunia şi orbirea păcatului decât în pregătirea carelor şi a armatelor pentru a 
înfrânge şi distruge pentru care Dumnezeu a făcut lucrări aşa de minunate? Nu este 
uimitor că aceşti egipteni au putut să ridice o întreagă armată ca să meargă după 
poporul evreu, după tot ce au suferit din partea lui Dumnezeu? Trecerea Mării Roşii 
ne arată că, sub conducerea lui Dumnezeu, nu există nici un obstacol care să nu poată 
fi trecut. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru acea lecţie. Dumnezeu nu ne-a 
eliberat ca să ne lase să murim. Dumnezeu ne-a eliberat ca să ne conducă spre gloria 
ţării promise. 
 Dumnezeu l-a numit pe Moise, slujitorul Sau (Exod 14:31). In numeroase 
locuri se face referire la el, folosindu-se acest titlu (Numeri 12:7, Deuteronom 34:5, 
Iosua 9:24; 11:15, 1 Regi 8:56, Neemia 10:29 si Psalmi 104:26). Ce onoare! 
 Traversarea Marii Rosii reprezinta o imagine a botezului, potrivit cu 1 
Corinteni 10:1-4. Acest fapt este important deoarece scoate in evidenta adevarul ca 
botezul urmeaza rascumpararea facuta de catre sangele Domnului Isus Cristos. 
 In Exod 15, ei canta cantecul lui Moise. In Apocalipsa 15:3, Biblia face 
referire la cantecul lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, precum si la cantecul Mielului. 
Pe partea pustie a Marii Rosii, Moise si-a ridicat glasul in cantec. Numai un popor 
rascumparat poate sa cante, cu adevarat. Salvarea si cantecul functioneaza impreuna. 
Calatoria lor a fost una a cantarii. De fapt, Moise incepe cu un cantec in Exod 15 si isi 
termina cariera sa din pustie, cu un cantec, in Deuteronom 32. 
 Pustiul este, totodata, si un loc al semnelor. La Mara a aparut prima plangere 
deoarece apa era amara. Dumnezeu i-a aratat lui Moise, un copac pe care el trebuia sa-
l arunce in apa. Dupa ce el a facut acest lucru, apa s-a facut dulce. La fel, si vietile 
noastre amare au fost facute dulci de catre Salvatorul care a murit pentru noi pe lemn. 
 Exod 15:4 si Psalmul 136:15 ne povestesc ca insusi Faraon se afla printre cei 
care se inecasera in Marea Rosie. Exod 15:14 introduce numele de Palestina. 
 Apoi, la Elim, locul celor doisprezece fantani si saptezeci de palmieri, ei au 
avut o experienta spirituala care i-a reimprospatat. Exista un principiu divin: Mara 
vine inainte de Elim. Pustiul vine inainte de Canaan. Crucea vine inainte de coroana. 
Suferinta vine inainte de glorie. Acesta este un adevar care trece, incepand cu Geneza, 
prin Exod, si ajunge pana la Revelatie (Apocalipsa). 
 Copacul reprezinta crucea. El nu a fost descoperit de Moise, ci i-a fost revelat 
acestuia de catre Domnul. La fel ca si Cristos, el a coborat in ape intunecate si amare 
si le-a facut dulci. Rezultatul a fost apele dulci pentru cei care, altfel, ar fi pierit. Vezi 
Revelatia 22:2. 
 De asemenea, in capitolul 15, intalnim prima dintre cele opt murmurari din 
partea copiilor lui Israel. Trei dintre ele au fost tolerate, doua i-au afectat pe 
conducatorii lui si trei dintre ele au fost aspreu judecate. Aceste dese plangeri trebuie 
studiate cu atentie si trebuie meditat asupra lor. Murmurarea reprezinta o acuzatie 
contra lui Dumnezeu. 
 In Exod 16, foamea Evreilor este satisfacuta cu corbi si mana. Ei ajung la 
Muntele Sinai (16:1). Sinai este mentionat de treizeci si unu de ori in Pentateuc, de 
patru ori in restul Vechiului Testament si de patru ori in Noul Testament. 
 De la Elim ei s-au mutat in pustiul din Sin.Acesta este un nume interesant 
pentru acel loc (nota traducatorului – cuvantul “sin” din limba engleza inseamna 
“pacat” -). Aici, pofta lor pentru lucruri materiale i-a facut inconstienti cu privire la 
problemele spirituale. Ei au ajuns sa declare deschis ca preferau sa fie robi, dar sa aiba 



carne sa manance, dacat sa fie liberi dar sa sufere de foame. Dumnezeu le-a dat atat 
paine, cat si carne. Aceasta i-a imbolnavit. Oamenii aveau nevoie sa invete ca viata 
lor trebuia sa depinda de Dumnezeu, in fiecare zi. Ei trebuiau sa adune in fiecare zi, 
timp de cinci zile si dublu, in ziua a sasea, cat sa le fie suficient pentru acea zi si 
pentru Sabat. Asa precum copiii lui Israel erau sustinuti de mana in tot timpul 
calatoriei lor, tot la fel si noi putem fi sustinuti de-alungul vietii, de catre Cuvantul lui 
Dumnezeu, care este painea vietii. 
 Multi oameni inteleg gresit aceasta mana. Aceasta nu era singura lor hrana. Se 
manca, de asemenea, si toata carnea care provenea in urma jertfelor. Ei mai aveau si 
lapte si alte mancaruri folosite la gatit. (Uita-te la Exod 16:12; 16:23; 32:6, Levitic 
6:16; 7:21, Numeri 9:2-14, 11:20, Deuteronom 14:21). Ei nu murmurau pentru ca tot 
ce aveau de mancare era numai acea paine venita din cer. Ei murmurau pentru ca nu 
erau multumiti cu aprovizionarea pe care le-o dadea Dumnezeu. 
 La Refidim, oamenii duceau lipsa de apa. Moise a fost rugat sa mearga si sa 
loveasca stanca si dupa ce a facut aceasta, apa a curs din abundenta. Acest incident 
urmeaza dupa daruirea manei, pentru ca acelasi care este painea vietii este si apa vie si 
pentru acest scop, El a fost lovit. Domnul Isus Cristos este Stanca (1 Corinteni 10:4). 
Din stanca sunt scoase: apa, foc (Judecatori 6:21), miere (Psalm 81:16), ulei 
(Deuteronom 32:13). Nu exista nici un mod  prin care Petru sa fie stanca (Matei 
16:18). Domnul Isus Cristos a fost Stanca, cu o mie cinci sute de ani inainte ca sa 
apara Petru. 
 In capitolul 17, avem inceputul lungului razboi dintre Israel si Amalek. In 
timpul acestei prime confruntari, atat timp cat Moise si-a tinut mainile sus in 
mijlocire, Israel a avut biruinta. Imediat cum el si-a lasat in jos mainile, a biruit 
Amalek. Asa ca Aaron si Hur au sustinut mainile lui Moise pana la apusul soarelui, 
aducand Israelul la o victorie completa. Multumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru 
rugaciunea de mijlocire. Multumiri lui Dumnezeu ca avem pe cineva sus pe un munte 
care ne urmareste bataliile si care se roaga pentru noi. In Ioan 17, Domnul Isus Cristos 
promite ca va mijloci pentru noi, fara incetare. 
 În Exod 17 se află şi prima menţiune a scrisului şi aceasta se face ca referire la 
cuvântul lui Dumnezeu scris într-o carte. Necredincioşii s-au raliat contra acestui 
pasaj timp de mulţi ani până când s-au descoperit tablele de la Lakesh şi Tel El 
Armana care arătau că scrierea unui ordin înalt s-a dezvoltat cu mult timp înainte de 
Moise. 
 Capitolul 18 este un capitol care a fost controversat pentru mult timp. Ietro era 
un prinţ şi un preot. El şi-a declarat credinţa proprie în Dumnezeu şi a oferit un 
sacrificiu lui Dumnezeu. El a văzut că, în loc să se dedice lucrării mai importante de 
conducere, Moise încerca să facă lucrarea pe care o putea foarte bine, să o delege 
altora să o facă. Sfatul lui Ietro a fost reverent şi a fost făcut cu recunoaşterea 
autorităţii divine. El a spus, Dacă vei face acest lucru, şi Dumnezeu îţi porunceşte 
astfel, atunci vei fi în stare să înduri, şi tot acest popor va merge de asemenea la 
locul lui în pace (18:23). Dar este o treabă ciudată. Eu nu m-am împăcat niciodată cu 
asta. Nu am fost niciodată sigur că Moise a procedat bine. Acesta este unul dintre 
capitolele pe care le citesc şi recitesc de multe ori şi odată îl văd într-un fel, altădată îl 
văd altfel şi niciodată nu mă împac cu el. 
 Acest capitol conţine o prevestire dispensaţionistă. Dumezeu l-a răscumpărat 
pe Israel, l-a eliberat şi i-a dat victorie. Auzind acest raport, un preot dintre Neamuri 
vine, aducând soţia neevreică a lui Moise, împreună cu cei doi fii ai săi. Aceşti 
oameni dintre Neamuri lăudau pe Domnul şi ofereau jertfe. Acest tablou înfăţişează 
ziua când Neamurile vor fi aduse să se închine Domnului datorită a ceea ce El va face 



pentru Israel (Zaharia 2:11, Ieremia 16:14-21). Poate fi o viziune viitoare referitoare 
la ziua din mileniu, când Domnul va judeca dar în care va încredinţa o parte din 
această sarcină, celor care Îi slujesc (1 Corinteni 6:2). 
 Capitolul 12 este neînsemnat, în ceea ce priveşte istoria lui Israel şi se 
încadrează, cronologic, între Numeri 10:10 şi 10:11. Spun aceasta pentru că Israel nu-
şi stabilise încă tabăra la Muntele Sinai (Exod 19:1-2). Dar ei sunt deja acolo când 
Ietro îi vizitează (18:5). Potrivit cronologiei evenimentelor din Deuteronom 1:6-15, 
Moise s-a plâns că povara era prea grea, atunci când Israel era gata să plece din Sinai. 
Această plângere era tema discuţiei sale cu Ietro. Mai vedem şi că Ietro era liniştit în 
ce privea pe Israel, când au părăsit Sinaiul şi au plecat de la ei, în acea vreme (Exod 
18:24-27, Numeri 10:11-36). După ce au plecat din Sinai, a avut loc plângerea 
referitoare la soţia lui Moise. Potrivit cu Numeri 12, aceasta se presupune că a avut 
loc la scurt timp după Ietro a plecat spre casă. Aşa că vizita lui Ietro a avut loc după ce 
deja Dumnezeu dăduse legile şi versetul 2 reprezintă o poruncă divină referitoare la 
ceea ce s-a întâmplat după acel eveniment. Nu ni se arată motivul pentru care femeia a 
fost trimisă acasă. 
 Aşa că acesta este un capitol straniu. Este ciudat şi în locaţia sa. Este foarte 
curios în ce priveşte conţinutul său, prin faptul că raţiunea umană pare să fie pe linia 
direcţiei lui Dumnezeu şi, totuşi, Dumnezu a permis să aibă loc ceea ce s-a întâmplat. 
 În capitolul 19 este dată Legea, care este acceptată de către poporul lui Israel 
Câteva lucruri din Exod 19 au o importanţă vitală. Numai după trei luni după ce au 
pornit din Egipt, poporul a ajuns la Sinai. Trebuie să fie înţeles că: 

1. Dumnezeu a oferit Legea nu pentru a-l salva pe Israel pentru că ei erau 
deja salvaţi. Legea a fost oferită pentru ca ei să ştie cum să trăiască 
pentru El şi să fie o comoară preţioasă. 

2. Legea nu a fost dată niciodată la altă naţiune, ci numai lui Israel. 
3. Israel nu a fost forţat sub această Lege. Ei au acceptat-o voluntar. Nu a 

fost nevoie ca ei să fie obligaţi să fie puşi sub acest cod strict de 
condudită. Ei au ales aceasta, de bună-voie. 

Observă atent modul în care, timp de şapte ori, Moise urcă pe munte şi de 
şapte ori, el coboară. 

Urcă   Coboară 
19:3-6   19:7-8 
19:8-13  19:14-19 
19:20-24  19:25 

Legea este vorbită de către Dumnezeu (20:1, 18-19; Deuteronom 5:22) 
20:21   24:3 
24:9-32:14 

Primele 40 de zile (Deuteronom 9:9) 
   32:15-30 

Spargerea tablelor 
32:31-33 

Manifestarea gloriei 
   32:34 
34:4-28 

Următoarele 40 de zile (Deuteronom 10:10) 
   34:29 
 
Exod 12:37-19:2 este o naraţiune palpitantă. Ruşinea acestei părţi a poveştii 

este dată de necredinţa incorigibilă şi nemulţumirea israeliţilor, iar gloria ei este dată 



de credincioşia şi răbdarea DOMNULUI. Iată cum lucrează Dumnezeu în 
răscumpărare (12:37-13:18); în călăuzire (13:19-22); în salvare (14-15:21), în 
aprovizionare (15:22-17:7); în victorie (17:8-16) şi în guvernare (18). 
 În capitolul 20 sunt stabilite cele 10 porunci, fundamentul tuturor legilor lui 
Dumnezeu. Ele se impart in doua sectiuni. Primele patru porunci se refera la relatia 
dintre Dumnezeu si om si celelalte se refera la relatia dintre om si om. Cea dintai 
treaba a omului este relatia lui cu Dumnezeu. Fiecare din toate celelalte relatii ale sale 
depind de aceasta. Majestatea, puterea si sfintenia lui Dumnezeu, au fost manifestate 
atunci cand muntele se cutremura si era in flacari. 
 Exista trei diviziuni ale Legii: poruncile (20), regulile sociale cunoscute ca 
judecati (21-23) si ordinantele cunoscute ca ceremonii religioase (23-24). Desi multi 
au incercat, in mod gresit, sa separe legea morala de legea ceremoniala, nu le poti 
desparte una de cealalta. Toate fac parte dintr-un singur intreg. 
 Din ambele testamente reiese clar ca nimeni nu putea pazi toata Legea. De ce 
a fost ea data, atunci? Legea a fost data pentru ca noi sa ne putem cunoaste 
pacatosenia noastra excesiva. Nu Legea a facut pacatul ci ea a aratat in mod clar ca 
omul era si este un pacatos. 
 Uita-te atent la altar si la sacrificiu, in  capitolul 20. Dumnezeu se va intalni cu 
pacatosul la un altar facut fara piatra, adica nici o lucrare facuta de mana omului sau 
un effort omenesc nu il pot ajuta sa se apropie de Domnul. 
 Luate impreuna, Exod 21-24, sunt o cauza de mare bucurie si veselie. Stiu ca 
te-ai putea gandi ca sunt nebun pentru ca acei oameni erau tare nedescurcareti. Dar eu 
m-am bucurat de faptul ca nu trebuie sa traiesc sub un cod asa de strict. M-au facut sa 
ma bucur ca nu traiesc sub Lege. Aceste capitole trateaza problemele sociale ale 
Israelului. Prima miscare are legatura cu cu legea persoanei, relatia sclavilor cu 
stapanii lor. Aceste legi erau de asa natura ca, ori de cate ori, erau indeplinite, ele 
duceau, in final, la emancipare. Caracterul sacru al vietii era pazit de decretul care 
statua ca orice om care lua viata altuia, trebuia sa plateasca cu a sa (pedeapsa 
capitala). Este imposibil sa citesti cu atentie aceste legi, fara sa fii impresionat de 
echitatea lor, de perfecta lor dreptate si de uimitoarea lor franchete. Legile proprietatii 
arata clar ca omul are obligatie fata de vecinul sau, cat si fata de Dumnezeul lui. 
Pentru protectia strainului a fost enuntata o lege caracterizata prin o blandete mare, 
aratand ca Dumnezeu aude strigatele lor si ca El razbuna durerile oricarui om oprimat. 
Exista un cuvant direct, dur, Nu vei suferi ca un vrajitor sa traiasca, aratand ce rana 
provoaca traficul in secret al lucrurilor ascunse. Dintotdeauna, omenirea a jinduit 
dupa ceea ce este ascuns, ocult. Aceste arte intunecate sunt daunatoare vietii. 
 Trebuie sa fie inteles ca motivul pentru care canaanitii trebuiau sa fie scosi 
afara, era dat de zeii lor falsi. Tot ce tine de viata unui om sau a unei natiuni, depinde 
de caracterul inchinarii sale. Orice ar fi care produce inchinare, este slujit. Oamenii 
preiau asupra lor caracterul a ceea la ce ei se inchina. Exterminarea acestor natiuni nu 
era un genocid, colonialism sau orice alt termen pe care l-ar atribui omul modern. Ei 
au fost alungati din acel teritoriu de catre un Dumnezeu sfant care i-a pedepsit pentru 
ca erau degradati dincolo de orice posibilitate de revenire, de catre zei falsi. 
 Cand ajungem la capitolele 25 la 27, avem instructiuni care ni se dau pentru 
construirea tabernacolului. Primele instructiuni nu priveau constructia in sine, ci 
continutul ei. Ei au inceput chiar la centru, cu arca legamantului, care simboliza faptul 
prezentei lui Dumnezeu si dreptul poporului de a se apropia de El ca si de Regele lor. 
 Arca era centrul vietii nationale. Ea este mentionata de 185 de ori in Vechiul 
Testament si este numita cu unsprezece nume diferite. In primul rand, ea reprezinta un 
loc de intalnire pentru Dumnezeu, pe baza propitierii (jertfei de impacare). In al doilea 



rand, ea este o masa pentru partasia dintre Dumnezeu si poporul Sau. Scaunul 
indurarii de deasupra tablelor de piatra, reprezentau locul de intalnire al Legii si al 
milei. Acestea IL prefigureaza pe Domnul Isus Cristos. Heruvimii arata interesul 
fiintelor ceresti in rascumpararea omului (1 Petru 1:12). 
 Apoi, gasim un sfesnic care indica oficiul la care erau chemati oamenii, adica 
sa fie o lumina in lume. Dupa aceea gasim valul care atarna intre locul cel sfant si 
Sfanta Sfintelor, care simboliza ca omul se putea apropia de Dumnezeu numai pe 
calea perfectiunii. Nu s-a gasit niciodata nici un singur om care sa poata trece dincolo 
de acel val, pe baza propriei sale dreptitudini. Trebuia ca marele preot sa mearga 
dincolo de val si sa duca cu el sangele jertfel de impacare, nu numai pentru oamenii 
pe care-i reprezenta, dar si pentru sine insusi. Nici un om nu poate intra in locul cel 
sfant decat prin simbolul mediatiei pana cand Domnul Isus Cristos – singurul 
mediator acceptabil lui Dumnezeu (1 Timotei 2:5). 
 Prima data sunt mentionate materialele pentru tabernacol. Ele au fost 
asigurate, de buna voie, de oamenii lui Dumnezeu. Domnul n-a cautat niciodata ca 
strainii sa-I sprijine lucrarea Sa. 
 Arca este cel dintai lucru care este numit. Omul aseaza o fundatie, apoi ridica 
zidurile. El lucreaza diin exterior. Domnul incepe sa lucreze din interior. 
 
Parte din Tabernacol  Ce semnifica   Implinit de Cristos 
 
Arca de lemn  din pamant uscat, desertic   Isaia 53:2 
Acoperit cu aur divinitatea si umanitatea lui Cristos  1 Timotei 3:16 
Usa   numai o singura cale spre Dumnezeu  Ioan 10:9 
Altar de bronz  substitutie pentru jertfa de impacare  Marcu 10:45 
Laver   purificatie pentru prezenta lui Dumnezeu Ioan 13:8 
Candele  iluminare pentru lucrarea lui Dumnezeu Ioan 8:12 
Paine   sustinere pentru poporul lui Dumnezeu Ioan 6:48 
Tamaie  mijlocire     Ioan 17:9 
Masa   Provizia Sa     Psalm 23:1 
Val   Separare de lume    Evrei 6:19 
Val   trupul fizic al lui Isus    Evrei 10:20 
Scaunul milei  impacare numai prin sange   1 Ioan 2:2 
Preot   reprezentare inantea lui Dumnezeu  Romani 5:2 
 
 Tabernacolul era de forma dreptunghiulara si avea o singura intrare, unde 
cautatorul intra in curtea exterioara. El se confrunta cu un altar de bronz pentru 
sacrificiu, care reprezenta salvare. Apoi urma lever, care reprezenta sfintirea si apoi, 
intr-o zona dreptunghiulara mai mica, se afla locul sfant,  reprezentand serviciu. In 
ultima parte se afla masa cu painile pentru jertfa, sfesnicul si altarul de aur. Apoi, in 
spatele valului se afla Sfanta Sfintelor. 
 Triburile lui Israel au facut tabara imprejur, Beniamin, Efraim si Manase, 
Zebulon, Iuda si Isacar, la capetele opuse, iar pe partea opusa, Simeon, Rueben si 
Gad, si pe partea cealalta, Asher, Dan si Neftali. Modelu care a fost dat, a fost numit 
un sablon. Reprezenta o manifestare primara a structurii Cerului. Acest lucru este 
adevarat si pentru templu (1 Cronici 28). A fost data o masura mare pentru a lua 
dimensiuni reprezentative. Existau noua portiuni esentiale pentru constructie si ale 
carei dimensiuni sunt omise din text. Aceasta omisiune apare probabil pentru a-i opri 
pe oameni sa construiasca structuri neautorizate. Dar detaliul se afla acolo. 



 Existau trei lucruri care erau acoperite cu aur: arca, masa pentru painile de 
jertfa si altarul pentru tamaie. Se vorbeste despre un talant din aur pur, care cantarea 
aproximativ 94 de pounds. 
 Culorile din tabernacol arata catre crucificare. Ele erau albastru (cer), purpuriu 
(regalitate), stacojiu (sange), alb (curatire, dreptate). Regele Cerului Si-a varsat 
sangele pentru ca noi sa putem fi curati. 
 Capitolele 28 si 29 contin instructiuni privitoare la preotime. Ni se dau detalii 
cu privire la opt piese de imbracaminte: mitra, pieptarul, efodul, haina efodului, 
turbanul, braul, bretelele si haina. Aceasta a fost purtata de Aaron, preotul, Samuel 
profetul si David regele. Scopul imbracarii astfel, a preotilor, in Vechiul Testament, se 
observa in cuvintele, ca ei să facă veşminte lui Aaron pentru a-l consacra, ca el să 
îmi poată servi în serviciul preoţesc. 
 Pieptarul simboliza faptul ca preotul trebuia sa duca poporul in inima sa in 
descoperirea mintii lui Dumnezeu in ce-i privea pe acestia. Astazi noi avem nevoie 
numai de  un singur Mare Preot care sa mijloceasca pentru noi inaintea lui Dumnezeu, 
si acesta este Domnul Isus Cristos. Fiindcă este un singur Dumnezeu şi un singur 
mijlocitor intre Dumnezeu şi oameni, omul Cristos Isus. Acum, fiecare crestin este o 
parte dintr-o preoţie regească (1 Petru 2:9). Noi facem parte dintr-o preoţie sfântă (1 
Petru 2:5) si trebuie sa ne purtam unii pe ceilalti si sarcinile noastre reciproce, pe 
inimile noastre. 
 Ungerea lui Aaron are loc in Exod 29. Capitolele 30 si 31 ne dau detalii 
suplimentare cu privire la tabernacolul care este un simbol al relatiei sufletului cu 
Dumnezeu. Daca aceste detalii par ca nu sunt necesare, trebuie amintit ca acesti 
oameni au fost vulgarizati de secole de sclavie. Domnul le va scrie clar modul in care 
El dorea ca ei sa I se inchine. 
 Bezaleel a fost umplu cu Duhul lui Dumnezeu care i-a conferit intelepciune, 
intelegere si intelepciune pentru ca sa poata construi pentru Dumnezeu. Este un fapt 
remarcabil ca, in toti acei ani de sclavie in Egipt, cu putina cultura sau deloc si cu 
toate greutatile care i-au inconjurat intr-un desert pustiu, totusi ei au fost in stare, cu 
ajutorul, gratia si calauzirea lui Dumnezeu, sa pregateasca, intr-un mod minunat, un 
loc de inchinare, intr-un acord perfect cu directia data de Domnul. 
 Oricine ramane uimit vazand marimea sacrificiilor care erau cerute si care erau 
apoi oferite. Ai incercat vreodata sa intelegi magnitudinea macelului? Gandeste-te la 
Paste. In acea zi speciala erau ucisi, cel putin 250.000 de miei. Erau, cel putin 1.718 
ani, de la darea Legii si pana la distrugerea Ierusalemului (in afara de cei saptezeci de 
ani de captivitate). Daca socotim ca erau ucisi doi miei pe zi (Exod 29:38), asta ar 
face un total de 1.254.998 de miei omorati. In total, aceasta s-ar ridica la suma de 
285.587.064 de dolari. 
 Legile Sabatului sunt detaliate in Exod 31, dar nu in intregime. Trebuie tinute 
minte urmatoarele adevaruri: 

• Sabatul era a 7-a zi. Ziua Domnului este prima zi. 
• Sabatul era un test pentru starea lui Israel. Ziua Domnului este dovada 

acceptarii bisericii. 
• Sabatul apartinea economiei vechi. Ziua Domnului apartien celei noi. 
• Sabatul era o zi de odihna a trupului, pentru evrei. Ziua Domnului este o zi 

de odihna spirituala pentru Crestin. 
• Daca evreii lucrau de sabat, trebuiau sa fie omorati. Daca crestinul nu 

lucreaza in ziua Domnului, el da o dovada mica a faptului ca are viata. 



• Evreilor li se poruncea de Lege ca, de Sabat, sa ramana in corturile lor. 
Crestinului i se cere sa se adune si sa slujeasca impreuna cu ceilalti sfinti, 
in ziua Domnului. 

 
Vine, apoi, tragedia vitelului de aur (Exod 32-34). Aceasta apostazie 

portretizeaza biserica din zilele din urma. Oamenii erau testati prin absenta prelungita 
a lui Moise, precum biserica este testata prin absenta prelungita a Domnului Isus 
Cristos. Cat timp legiuitorul se afla pe munte, primind modelul lucrurilor ceresti 
pentru ca poporul lui Dumnezeu de pe pamant sa I se poata inchina, oamenii aflati in 
vale au cazut intr-un pacat foarte grav. 

Fabricarea unui vitel de aur reprezenta o incalcare pozitiva a promisiunii pe 
care ei o facusera ca sa pazeasca cuvintele Legii. Cand ei au spus, Sus, sa ne facem 
zei, aceste cuvinte au reprezentat o extraordinara repudiere a tot ceea ce ei vazusera si 
experimentasera. In ziua urmatoare dupa ce a fost ridicat vitelul, ei au tinut o 
sarbatoare pentru Domnul (v. 5). Uimitor! Ei s-au asezat sa manance si sa bea. S-au 
ridicat sa joace. Inchinarea a devenit materializata si senzuala. 
 Idolul pe care ei l-au facut era la fel ca si mare zeu egiptean, un vitel numit 
Apis. I se aducea închinare la Memfis, langa tinutul Gosen, unde traiau israelitii. 
Putini isi dau seama ca Israel se inchina la Idoli, cat a stat in Egipt (Iosua 24:14, Exod 
20:8, 23:3-8), astfel ca aici, in inima lor, ei se intorc la Egipt. 
 Cartea Exod ne arata ca oamenilor care sunt rascumparati prin sange trebuie sa 
li se reaminteasca continuu adevarurile fundamentale de baza ale credintei sau ei se 
vor intoarce la viata de la care Dumnezeu i-a salvat. 
 In toata aceasta poveste, Moise este prezentat in toata maretia sa. Caracterul 
lui straluceste in momentul in care el il roaga pe Dumnezeu,  plegdand nu atat de mult 
pentru oameni, cat pentru Dumnezeu. El pledeaza pentru onoarea Domnului. Apoi, 
stand inaintea lui Dumnezeu, pentru popor, el ajunge sa stea înaintea poporului, 
pentru Dumnezeu. Intr-un acces de manie, el sparge tablele de piatra asa ca nimeni nu 
a putut sa vada, vreodata, manuscrisele originale. Apucand vitelul, l-a facut praf si i-a 
obligat pe oamenii care l-au fabricat, sa bea apa in care a fost aruncat acesta. 
 Moise s-a intors pe munte si a primit o copie a Legii, care a inlocuit tablele 
distruse. In timpul acestei a doua absente a sa, oamenii au asteptat cu rabdare, pana 
cand Moise s-a intors la ei. El a coborat de pe munte cu fata stralucindu-i de gloria lui 
Dumnezeu. 
 Capitolele 33 si 34 sunt pline de material profetic, prefigurand incarnarea 
(33:14), slujirea pamanteasca (33:11), atributele Domnului (33:19), Numele Sau 
(33:21), consacrarea discipolilor (34:2), slujirea lor (34:25) si cresterea lor in har 
(34:29-35). Ce material extraordinar, sfant, se gaseste in aceste capitole. 
 In capitolele 35 si pana la 40, este construit tabernacolul. Aceasta este 
sectiunea finala a cartii. Ea povesteste despre un popor binevoitor, cu inimi 
binevoitoare (35:5, 22, 39), cu inimi intelepte (35:10, 25, 35), cu inimi inflacarate 
(35:21, 26) si cu o inima doritoare sa invete (35:34). Ei aveau vointa libera in lucrare 
(35:5, 21, 22, 29). Ei erau potriviti pentru lucrare (35:21, 26). O, daca ar fi fost mereu 
asa printre oamenii Domnului. 
 In Exod 35:4-10 intalnim calificarile pentru parteneriat, in lucrarea Domnului. 
Cineva trebuie sa fie iesit din Egipt si sa fie rascumparat de sange. Acestuia trebuie 
sa-i fie poruncit de Dumnezeu sa faca un lucru si sa doreasca sa doreasca, din toata 
inima sa, sa daruiasca. Cineva trebuie sa aiba o inima inteleapta sa faca si sa aiba o 
inima arzatoare sa faca. Oamenii ar murmura mai putin daca ar lucra mai mult. 



 Un popor binevoitor oferea din substanta sa pana cand era mult mai mult 
decat este suficient (36:5). Ce binecuvantare trebuie sa fi fost. Apoi, prin mainile 
lucratorilor echipati special, lucrarea a inaintat cu repeziciune pana cand totul a fost 
terminat potrivit cu modelul divin. Astfel a făcut Moise: conform cu tot ceea ce 
DOMNUL a poruncit lui, aşa a facut.  …Astfel Moise a terminat lucrarea. 
 In urmatoarele cateva capitole, observa cum a fost purtat, in mod literal, 
Cuvantul Domnului. Compara urmatoarele versete: 
  vv. 1-9   25:10-22 
  vv. 10-16  25:23-30 
  vv. 17-24`  25:31-40 
  vv. 25-28  30:1-10 
  v. 29   30:22-38 
 Este plina de semnificatie repetitia aproape monotona a faptului ca lucrarea a 
fost facut potrivit modelului. Expresia aşa cum DOMNUL a poruncit, este folosita de 
treisprezece ori, in capitolele 39 si 40. Totul era facut cu intentia de a invata poporul 
ca singura baza simpla a relatiei dintre ei si Dumnezeu trebuia sa cumprinda, implicit, 
ascultarea si indeplinirea cu supunere (obedienta) in cel mai mic detaliu, a 
instructiunilor date de Dumnezeu. In economia lui Dumnezeu, nimic nu este trivial. 
Pana cand fiecare detaliu nu era in ordine perfecta, gloria lui Dumnezeu nu cobora. Ce 
lectie trebuie sa fie aceasta, pentru noi toti. Omul nu se poate apropia de Dumnezeu 
pe cale propriei sale contrivances. Nici unul dintre oameni nu are nici un drept sa se 
astepte la manifestarea puterii lui Dumnezeu pana cand nu I se devoteaza Lui. Aceasta 
devotiune nu este numai un cuvant, ci reprezinta obedienta perfecta, in fiecare detaliu 
al voii Sale declarate. Atunci cand au pus totul in ordine, a venit si gloria lui 
Dumnezeu. De fapt, gloria lui Dumnezeu a umplut asa de mult locul incat Moise nu a 
mai putut sa intre in cort. 
 Vedem, deci, in cartea Exod, natiunea care este organizata in jurul prezentei si 
puterii Domnului. Cartea se incheie cu afirmatia simpla ca ei au mers inainte, in 
calatoriile lor, calauziti totdeauna de prezenta lui Dumnezeu care s-a manifestat in 
legatura cu acest centru al vietii si inchinarii lor. 
 In cartea Exod exista o scala ascendenta. In curte, erau folosite materiale din 
bronz si argint. In locul sfant, erau folosite argint si aur iar in cea mai sfanta, numai 
aur. In curte se afla lumina natiunilor, in locul sfant se gasea lumina sfesnicului si in 
locul preasfant se afla gloria lui Dumnezeu. In curte, oamenii obisnuiti puteau sa intre, 
pe poarta. In locul sfant, puteau sa intre numai preotii, fiii lui Aaron. In locul cel mai 
sfant putea sa intre numai marele preot. Prietene, ce binecuvantare sa poti sa intri in 
locul cel mai sfant dintre toate si sa ai partasie cu Dumnezeu nostru, prin meritul 
lucrarii terminate a Domnului Isus Cristos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Levitic 
 

 In cea de a treia carte a lui Moise, asa cum o numesc editorii, se gaseste cartea 
Levitic. Titlul ei provine de la Levi, tribul preotesc, si sugereaza tema cartii. Aceasta 
se refera la leviti si la preoti si la slujirea lor in tabernacol. 
 Cartea Exod arata calea de iesire din tara robiei si cartea Levitic arata cale spre 
interiorul sanctuarului lui Dumnezeu. 
 Cand se deschide cartea Levitic, vedem ca, copiii lui Israel se afla inca la 
Muntele Sinai. Dumnezeu continua sa dea instructiuni pentru ordinea in inchinare din 
tabernacol. In cartea Geneza il vedem pe om ruinat, in Exod il vedem pe om 
rascumparat si in Levitic il vedem pe om inchinandu-se. Aceasta carte ne invata ca cei 
rascumparati trebie sa fie sfinti pentru ca Rascumparatorul lor este sfant. De fapt, in 
Levitic 11:44, 45; 19:2; 20:7, 26, Dumnezeu spune, Fiti sfinti, asa cum Eu sunt 
sfant. Domnul ne-a invitat la o viata de separatie in care sa ne abtinem, nu numai de 
la rau, dar si de la orice aparenta de rau. Pacatul trebuie sa stea in afara vietilor 
noastre, in afara caminelor noastre si a fi sfant inseamna sa fii separat de lume si 
pentru Domnul. 
 Titlul cartii, in canonul ebraic, este “Si El a chemat.” Cartea incepe, Si 
DOMNUL l-a chemat pe Moise… Moise primeste patru de astfel de chemari, de la 
tufa arzand din Exod 3:4, de la Muntele Sinai in Exod 19:3, si din nou de la Sinai in 
Exod 20 si Levitic 1:1. 
 Aceasta este, emfatic, cartea Sanctuarului. Ea ne arata modul in care te poti 
apropia de Dumnezeu. Levitic spune ca nimenn nu I se poate inchina decat numai 
daca este chemat (Psal 65:4) si numai cei pe care Tatal ii cauta sa I se inchine (Ioan 
4:23, 24). 
 Cartea, ca un intreg, reprezinta marea cerinta de sfintenie facuta de Dumnezeu 
si ajutorul Lui pentru realizarea acesteia. Cuvantul sfant se gaseste de 94 de ori in cele 
27 de capitole ale sale. 
 Prima parte a cartii trateaza calea spre Dumnezeu prin sacrificiu. Aceasta 
cuprinde cele cinci jertfe si preotia. Cuvantul-cheie din aceasta sectiune este jertfa de 
impacare. In aceasta parte avem legile jertfei (1-7), legile consacrarii preotilor (8-10), 
legile puritatii (11-15) si legea jertfei de impacare (16-17). A doua parte vorbeste 
despre umblarea cu Dumnezeu prin separatie. Aceasta acopera cele sapte sarbatori ale 
Domnului, cu legile lor diferite. Cuvantul-cheie de aici, este sfintenie. Citim despre un 
popor sfânt (18-20), un preot sfânt (21-22), vremuri sfinte (2-25), o compensaţie justă 
(26) şi jurăminte sfinte (27). 
 Cartea Levitic este o înregistrare a instrucţiunilor lui Dumnezeu pentru Israel 
referitor la cum trebuie să aibă acces la El, în închinare, poporul Său şi cum trebuie 
acesta să umble cu El, în părtăşie. Cartea are un mesaj vital pentru ziua de astăzi 
pentru că, sângele, un adevăr proeminent din capitolele 1 şi până la 17, indică spre 
crucificarea lui Cristos şi sfinţenia, adevărul proeminent din capitolele 18 până la 27, 
arată către viaţa celor crucificaţi cu Cristos. 
 Deşi unele grupări nu sunt de acord cu aceasta, atât credincioşii din Vechiul 
Testament, cât şi cei din Noul Testament, sunt salvaţi de către graţia (harul) lui 
Dumnezeu atunci când ei îşi exercită credinţa lor personală în revelaţia dată lor. În 
scripturile din Vechiul Testament, jertfirea animalelor nu putea niciodată să le 
îndepărteze păcatele (Evrei 10:1-4) şi nici să-i curăţească (Exod 34:7), dar aceasta 
reprezenta o expresie a gratitudinii şi obedienţei.4  

                                                 
4 Vezi appendix: Salvarea diin Vechiul Testament. 



 Levitic are două mari diviziuni: 
 

1-10 11-27 
Calea lui Dumnezeu    Umblarea cu Dumnezeu 
Privilegiu     Practica 
Lucrarea Fiului pentru noi   Lucrarea Spiritului în noi 
Judicial     Experimental 
Obiectiv     Subiectiv 
Ce este Dumnezeu şi ce face   Ce trebuie noi să fim 
Revelează un crez    Ne arată starea noastră 
Tipologiile din Levitic sunt imagini ale accesului şi închinării. 

Scopul cărţii este acela de a-L prezenta pe Cristos şi răscumpărarea Sa deplină, prin  
intermediul ilustraţiilor. Tema centrală este sfinţenia. Cuvântul, în formele sale  
diferite, apare de 168 de ori. Potrivit cu Isus, cartea a fost scrisă de Moise (compară 
Ioan 7:22 cu Levitic 12:3 în ce priveşte circumcizia; Matei 8:4 cu Levitic 14:4 privind  
starea de lepră; Matei 12:4 cu Levitic 24:9 privind pâinile pentru jertfă; Marcu 7:10 cu  
Levitic 20:9 privind pedeapsa cu moartea). 
 Nici una dintre animalele pentru jertfă, din Levitic, nu sunt animale carnivore,  
din acelea care să trăiască prin moartea altora. Astfel de animale nu pot tipiza pe Cel  
care a venit să dăruiască viaţa, nu s-o ia. Toate animalele sunt domestice. Fiecare din  
ele are o valoare pentru stăpânul ei, opus cu cele dobândite în urma vânătorii. De  
asemenea, este interesant şi faptul că referinţele la sânge, sunt mult mai dese în cartea  
Levitic, decât în tot restul Bibliei. 
 În Levitic sunt 859 de versete şi 24.546 de cuvinte. Levitic este uşor de datat.  
Paştele avusese loc în cea de a paisprezecea zi a lunii (Exod 12:2-6), tabernacolul  
fusese ridicat un an mai târziu, în prima zi a primei luni din al doilea an (Exod 40:17)  
şi Numeri 1:1 începe prima zi a celei de a doua luni din al doilea an. Astfel, Levitic a  
fost dată în prima lună din al doilea an, după ieşirea din Egipt. 
 Scopul cărţii este acela de a arăta cum Îşi va ţine Dumnezeu promisiunea din  
Exod 25:22, Şi acolo Mă voi întâlni cu tine; şi voi vorbi cu tine de deasupra  
capacului ispăşirii, dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul Mărturiei, îţi voi da  
toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel. În al doilea rând, are ca scop instruirea  
lui Israel pentru o viaţă sfântă, de la care Dumnezeu se aşteaptă din partea celor care  
se închină Lui. În al treilea rând, are ca scop să dea instruire pentru preoţia levitică  
pentru a-şi desfăşura corect slujba. Iar în al patrulea rând, furnizează ilustraţii  
profetice, tipologii ale Salvatorului care urma să vină şi a lucrării pe care El o va  
împlini (Evrei 10:1). 
 În Noul Testament există patru referinţe distincte la poruncile din Levitic ca  
Fiind tipice, astfel că nu există nici o îndoială privind faptul că aceste lucruri sunt  
Scrise ca să fie folosite ca tipuri şi umbre pentru Isus. Tema cărţii este dată de un  
popor sfânt care se închină la un Dumnezeu sfânt. Cuvântul-cheie, sânge, este folosit  
de 87 de ori, sfinţenie, de 87 de ori şi răscumpărare (ispăşire), de 45 de ori. Versetul 
cheie este Levitic 19:2, Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel şi spune-le:  
Fiţi sfinţi, căci Eu, DOMNUL, Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Unele forme ale  
Expresiei ‚vorbeşte lui Israel’, apare de 368 de ori, de la Exod 20 şi până la  
Deuteronom 34. 
  
 În capitolul 1 avem arderea de tot. Aceasta a fost adusă potrivit cu posesiunea,  
adică din turma cuiva. Cu cât era mai mare turma pe care o poseda cineva, cu atât mai  
mult cerea Dumnezeu de la el (Luca 12:48). Oferta simbolizează consacrarea propriei  



persoane. Ea ne îndreaptă spre adevărata ofertă (jertfă), Domnul Isus Cristos, ca  
fiin arderea-de-tot adusă pe cruce (Efeseni 5:2, Evrei 9:14). În acest aranjament a fost  
arătat adevărul substituţiei ca fiind singura cale prin care un om păcătos se poate  
apropia să I se închine lui Dumnezeu. 
 Pentru sacrificiu erau acceptate numai cinci creaturi. 
 . Bivolul sau boul, tipicul unul servitor răbdător şi liniştit (1 Corinteni 9:9, 

Evrei 12:2), ascultător până la moarte (Isaia 52:13-15, Luca 23-33). 
 . Oaia sau mielul, care nu opune rezistenţă, care se dă pe sine, pe moartea pe  
 cruce (Isaia 53:7, Faptele Apostolilor 8:32-35). 
 . Capra (ţapul), reprezântând păcătosul (Matei 25:33) şi pe Isus, numărat 

împreună cu călcătorii de Lege (Isaia 53:12, Luca 23:33) şi făcut un blestem 
(Galateni 3:13, 2 Corinteni 5:21). 

 . Turturica sau porumbelul, un simbol natural reprezentând jalea si inocenţa 
(Isaia 38:14; 59:11, Matei 23:37, Evrei 7:26). Aceste păsări sunt asociate cu 
sărăcia (Levitic 5:7, Luca 9:58). Sacrificiul omului sărac a devenit sărmana 
jertfă a omului (Luca 2:24). 

  În capitolul 2 avem jertfa de mâncare. Singura jertfă fără sânge este jertfa de 
mâncare, constând din mâncare şi ulei sau boabe verzi de cereale uscate în ulei. 
Aceasta era pregătită într-un cuptor, o tigaie sau o tavă. Era munca mâinii omului, 
rodul pământului, rezultatul civilizaţiei, lucru făcut de mână şi pregătire. Toate 
acestea simbolizează sfinţirea muncii noastre. Învăţătura care ni se dă este aceea că 
Domnul Cristos este reprezentat prin grăuntele de grău (Ioan 12:24). Bătut, în 
mijlocul Calvarului, El a devenit  pâinea vieţii pentru poporul Său (Ioan 6:35). 
 În Lege se găsesc două feluride şapte lucruri sfinte. Trei dintre ele sunt sfinte  
(jertfa de mulţumire [Levitic 23:20, Numeri 6:20], cei intâi născuţi [Numeri 18:17],  
primele roade [Levitic 2:3f]). Patru dintre ele sunt cele mai sfinte (tămâia 
 [Exod 30:36], pâinea pentru pus înainte [Levitic 24:9], păcatul şi jertfa pentru  
greşeală [Levitic 6:25-29; 7:1-16; 14:13], jertfa de mâncare [Levitic 2]). 
 În capitolul 3 avem oferta de pace. Această jertfă era comună tuturor. Ea  
Simboliza reconcilierea păcătosului cu Dumnezeu. Cristos este jertfa noastră de pace  
(Romani 5:1, Coloseni 1:20). În Cristos noi avem o conştiinţă perfect clară, înaintea  
lui Dumnezeu şi putem avea pacea care depăşeşte orice înţelegere. Aceasta  
reprezenta jertfa. 
 Cuvintele jertfă şi sacrificiu apar de nouăzeci şi unu de ori, în Levitic 1-7.  
În 4:1 citim DOMNUL a spus. Această expresie se găseşte în Levitic, de 36 de ori. 
 Capitolul 4 se ocupă de jertfa pentru păcat. Această jertfă era diferită, în  
funcţie de poziţie, fie a unui preot, a întregii congregaţii, a unui conducător sau a unui  
om obişnuit. Trebuie remarcat faptul că jertfa oferită de preot trebuia să fie egală cu  
cea a întregii congregaţii. În termeni practici, aceasta vorbeşte de marea  
responsabilitate pusă pe conducere (Iacov 3:1). Ca tipologie, ea simbolizează ispăşirea  
păcatelor noastre de către Domnul Isus Cristos, care este jertfa noastră pentru păcat.  
Plata Sa a fost făcută pentru toate păcatele tuturor oamenilor aleşi de către Dumnezeu,  
prin graţia Sa.  
 Acesta este un capitol important şi pentru faptul că mulţi afirmă că o persoană  
îşi poate pierde salvarea, dacă păcătuieşte, dar numai dacă păcătuieşte cu voia sau în  
mod intenţionat. Astfel de învăţători falşi trebuie să considere Levitic 4:2: Vorbeşte  
copiilor lui Israel şi spune-le: Când va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia  
din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute;............................. 
Să aducă viţelul la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, să-şi pună mâna pe  
capul viţelului şi să înjunghie viţelul înaintea Domnului. (v. 4). Aceasta este pentru  



jertfă pentru păcat (v. 3). Acelaşi adevăr este repetat în versetele 13, 14, 22, 27. Chiar  
şi pentru păcatele făcute din ignoranţă cel care le face se face vinovat şi este necesară  
o jertfă de sânge. Afirmaţia că un păcat făcut din greşeală, nu atrage aceeaşi pedeapsă  
ca şi păcatul făcut cu voia, se dovedeşte falsă, potrivit cu Levitic 4. 
 Capitolul 5 din Levitic are jertfa jertfei pentru  
Păcat (4:26), carnea jertfei pentru încălcare (7:6), jertfa de pace a congregaţiei (7:14,  
15), rămăşiţa homer (2:3-10), cele două pâini (23:20), pâinile de pus înainte (24:9) şi  
legea uleiului pentru lepros (14:10-13). 
 În capitolul 8 sunt unşi Aaron şi fiii lui şi este dată legea meditaţiei. 
 Primul preot oficial al lui Israel a fost Aaron, fratele lui Moise. 
Au fost date instrucţiuni detaliate cu privire la sfinţirea, îmbrăcămintea, funcţia şi  
Atribuţiile preotului lui Israel. Aaron şi Moise erau din tribul lui Levi şi, mai târziu,  
Întregul trib a fost pus deoparte ca să-I slujească lui Dumnezeu, în ce priveşte  
aspectele mai laice ale serviciului la tabernacol. Dar numai fiii lui Aaron şi urmaşii lor  
puteau să fie preoţi. În timp ce Dumnezeu a poruncit jertfele şi a cerut ca omul să  
asculte de aceşti preoţi, omul nu avea, încă, o comunicare directă cu Dumnezeu. De  
aceea, preoţia era cea mai importantă instituţie din vechea economie. De fapt, acelaşi  
lucru este valabil şi în Noul Testament pentru că omul tot nu avea acces direct la Tatăl  
dar singura mare diferenţă este că acum mijlocitorul nostru, Dumnezeu Fiul, nu mai  
este un ordin pământesc. Acum există un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni,  
omul Isus Cristos. De aceea dependenţa de lucrarea Sa preoţească ca şi de cea  
mijlocitoare la dreapta Tatălui, este la fel de importantă ca şi lucrarea Sa terminată ca  
şi mare jertfă pentru păcat, de la Calvar. Domnul Isus Cristos este mediatorul nostru  
cu Tatăl. 
 În capitolul 9 vedem tratată problema suferinţelor lui Aaron. Primul său act a  
fost să aducă jertfa pentru păcat şi arderea de tot pentru sine însuşi. El nu putea să fie  
instrumentul de mijlocire dintre oamenii săi şi Dumnezeu, pentru închinare, până când  
nu era el într-o relaţie dreaptă cu Dumnezeu. Atunci când ordinea închinării era în  
acord cu cuvântul lui Dumnezeu, încă o dată, gloria lui Dumnezeu era manifestată în  
faţa congregaţiei. 
 Capitolul 10 spune povestea unei religii auto-alese. Doi fii ai lui Aaron, Nadab  
Şi Abihu, s-au făcut vinovaţi că au oferit un foc străin înaintea Domnului. Ei au fost  
consumaţi imediat de foc, de către Dumnezeu. Chiar focul care era mijlocul prin care  
Dumnezeu accepta o jertfă adusă corect, reprezenta şi misiunea de judecată împotriva  
a ceea ce era fals. 
 Când altarul era terminat, Aaron şi fiii lui trebuiau să pună foc pe el (Levitic  
1:7), foc care trebuia să ardă permanent (Levitic 6:12). Din acest foc Aaron trebuia să  
ia cărbuni şi să-i pună în cădelniţă. El trebuia, apoi, să ia doi pumni de tămâie aromată  
pisată mărunt, să le ducă dincolo de perdea şi să pună pe foc această pudră (Levitic  
16:12). Nici un alt foc nu trebuia să fie folosit pentru arderea tamâii (Exod 30:1-10). 
 Focul adus de Nadab şi Abihu era un foc pe care ei înşişi l-au aprins (Levitic 
10:1). El i-a costat vieţile. 
 Aceasta este lecţia lui Cain şi Abel, într-o nouă versiune. Nu este suficient să  
crezi în Dumnezeu şi să te închini lui Dumnezeu. Toată închinarea trebuie să fie în  
acord cu Cuvântul Său (Ioan 4:23-24). 
 În acest pasaj există trei feluri de focuri: focul adevăratei închinări (9:24),  
focul falsei închinări (10:1) şi focul mistuitor al judecăţii lui Dumnezeu (10:2). 
 Prima folosinţă individuală a tămâii vorbeşte despre necredinţă. Ultima care  
este înregistrată, vorbeşte despre acelaşi lucru (Luca 1:10-20). 
 Cuvintele, Aaron a tăcut...., sunt ciudat de solemne. Ei erau proprii săi fii, dar  



relaţia lui cu Dumnezeu era superioară relaţiei sale cu ei şi atitudinea lui a fost una de  
tăcere submisivă. Imediat după acest eveniment solemn, a urmat ordinul dat de Moise 
lui Aaron, ca el şi fiii lui să se abţină de la băuturi tari. Aceasta sugerează că este  
posibil ca păcatul lui Nadab şi Abihu să fi fost consecinţa folosirii în exces a vinului, 
de către aceştia. Nu pot spune cu siguranţă că aceasta este cauza, dar pare să fie astfel. 
 În capitolul 11 citim despre mâncarea poporului evreu şi despre legile  
separării lor. Cuvintele curat şi necurat, sunt folosite de 186 de ori, în capitolele 11 şi  
până la 16. Prima mişcare înregistrează legile privitoare la dietă. Nu există nici o 
evidenţă a faptului că aceste legi aveau legătură cu sănătatea ci, mai degrabă, cu 
facerea specială a israeliţilor. 
 În capitolul 12 găsim legea purificării şi maternităţii, separarea femeii de 
congregaţie pentru o perioadă de timp, sugerând o recunoaştere a faptului că fiecare 
copil este născut în  păcat (Psalm 51:5). Reîntoarcerea mamei la locul său şi la 
privilegiile sale de închinare, se putea face numai după prezentarea jertfei arderii-de-
tot pentru păcat. 
 Ajungem apoi, probabil, la capitolele cele mai remarcabile din cartea Levitic, 
unde se află legea leprei. Instrucţiunile conţin două principii de importanţă perpetuă: 
prima este necesitatea de păzire a sănătăţii generale a comunităţii şi a doua, că nu 
trebuia să se facă vreunei persoane, în interesul comunităţii. Legea prevedea faptul că 
trebuia să se facă distincţie cu cea mai deosebită atenţie, între lepra în fapt şi ceea ce 
putea numai să apară ca un simptom al leprei. Era recunoscută posibilitatea vindecării 
unui lepros şi se luau toate măsurile necesare care se impuneau. Aceste capitole 
revelează interesul lui Dumnezeu în sănătatea fizică a oamenilor Săi şi antagonismul 
Său continuu faţă de orice lucru care îi răneşte. 
 În aceste două capitole există un mare adevăr spiritual. Lepra zugrăveşte 
păcatul. În versetul 3 aflăm că aceasta este mai adâncă decât pielea şi face pe un om 
să fie necurat. În versetul 8 aflăm că ea se răspândeşte începând din interior, ca să 
afecteze pielea din exterior. În versetul 46 aflăm că ea murdăreşte (profană, 
pângăreşte) şi că, datorită acestui fapt, un om afectat de această boală, trebuie să 
locuiască singur. În versetul 52 aflăm că destinaţia celor care erau astfel infectaţi, era 
să ardă în foc. În Levitic 14:35 aflăm că întreaga familie poate fi infectată de către 
lepros. Ce imagine a păcatului este aceasta şi ce stricăciune şi distrugere aduce el în 
vieţile oamenilor. 
 În capitolul 15 găsim diferite reguli de curăţire a vieţii private. În probleme 
precum legile privind naşterea de copii, mintea este confruntată, din nou, cu faptul 
stricării rasei. O răsfoire atentă a acestor cerinţe ne reaminteşte că facultăţile 
procreative se află, toate, sub un blestem, ca rezultat al primului păcat. Membrele 
trupului trebuie să fie folosite potrivit cu scopul pentru care le-a făcut Dumnezeu. De 
aceea, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru curăţire au fost făcute legile cele mai 
aspre. Afirmaţia „Curăţenia stă alături de sfinţenie” deşi nu este o afirmaţie biblică dar 
adevărul ei se găseşte, cu siguranţă în Cuvântul lui Dumnezeu. 
 Capitolul 16 vorbeşte despre ziua naţională a ispăşirii pentru păcate. Despre 
acest eveniment anual, versetu 30 spune, căci în ziua aceea preotul va face ispăşire 
pentru voi, ca să vă curăţaţi; veţi fi curaţi de toate păcatele voastre înaintea 
DOMNULUI. Această idee este inima Bibliei. Fără vărsare de sânge nu există nici 
o iertare de păcate  (ştergere a lor). O dată pe an, în a zecea zi din luna a şaptea, 
marele preot îşi punea deoparte toate hainele frumoase şi purta o haină simplă, curată, 
din lână albă şi intra în sfânta sfintelor. Acest act naţional de închinare prefigura ziua 
când, odată ce Domnul Isus Cristos Şi-a lăsat deoparte toată gloria pe care El o avea 
cu Tatăl şi, îmbrăcat cu o haină simplă a firii omeneşti, a coborât pe acest Pământ şi, 



cu sângele Lui, a plătit preţul pentru răscumpărarea omului din păcat prin purtarea 
păcatelor noastre în trupul Său, pe cruce. Păcatele noastre au fost imputate Lui şi 
dreptatea Lui a fost imputată nouă. 
 Când lucrarea acelei zile era terminată, marele preot se îmbrăca cu hainele 
strălucitoare pe care le pusese deoparte pentru o vreme, şi continua să-şi facă 
îndatoririle zilnice şi, din nou, clopotele începeau să sune. Domnul Isus Cristos, 
terminând de făcut lucrarea pe care Dumnezeu I-a dat-o să o facă, S-a reîntors la 
glorie, la dreapta Tatălui şi clopotele mijlocirii Sale se pot auzi acum, de către inima 
cea credincioasă. El face mijlocire pentru noi. Ce Mare Preot măreţ! Ce sacrificiu 
extraordinar! Ce salvare minunată! Aşa precum bine a spus scriitorul acelui cântec, 
„Halleluiah! Ce Salvator!” 
 În continuare, să ne gândim cum ducea marele preot, în locul cel mai sfânt, 
sângele primului ţap, acolo unde numai el putea să intre, sânge cu care el stropea 
scaunul milei. Astfel, păcatele pentru care era făcută astfel ispăşirea, erau puse pe 
capul celui de al doilea ţap, care era trimis, în viaţă, în pustie. Vezi Ebrei 9:12. 
 Aici se mai găseşte, însă, şi un alt tablou. Înainte ca greşelile lui Israel să poată 
fi transferate pe ţapul ispăşitor şi înainte ca acel ţap să fie trimis departe, pentru 
totdeauna, cu povara sa, trebuia ca marele preot să iasă din locul cel mai sfânt. Atât 
timp cât el rămânea singur în tabernacol, ţapul ispăşitor nu putea să îndepărteze 
păcatele oamenilor. Atunci când Domnul Isus Cristos va apare, a doua oară, atunci 
când El va veni din gloria cerului, atunci efectul binecuvântat al morţii Sale, pentru 
acea naţiune (Ioan 11:51), se va putea realiza şi, păcatele şi greşelile lor, vor fi 
îndepărtate pentru totdeauna. Toate păcatele vor fi aruncate în adâncurile mării (Mica 
7:19) şi nu vor mai fi reamintite niciodată (Isaia 43:25). Fără ca măcar să cunoască 
acest lucru, Isrel aşteaptă, acum, la fel ca în vremurile de dinainte, ca să vină marele 
lor preot pentru ca păcatele lor, ca naţiune, să poată fi îndepărtate. 
 În capitolele 17 până la 27, cuvintele sfinţenie şi sfânt, apar de 101 ori. Citim 
despre uşa tabernacolului (vv. 4, 5, 6 şi 9). În capitolul 17 sunt date preotului diferite 
instrucţiuni precise, cu privire la sacrificii. Acestea cereau, în primul rând, ca toate 
sacrificiile să fie aduse la uşa tabernacolului. Ea reamintea oamenilor că închinarea 
era posibilă numai după regulile date divin, eliminând astfel orice posibilitate de a 
oferi închinare unor zei străini. Urma, apoi, interzicerea categorică a mâncării 
sângelui, în orice formă. Sângele este sămânţa vieţii şi Dumnezeu l-a pus deoparte, de 
aceea el este mijlocul de ispăşire. Levitic 17:11 spune, Căci viaţa trupului este în 
sânge şi vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să facă ispăşire pentru sufletele 
voastre; căci sângele face ispăşire pentru suflet. 
 Levitic 17:7 ne reaminteşte că Ebreii se angajaseră în închinarea la diavol, în 
timpurile trecute şi alte pasaje ne fac să înţelegem că ei o vor face din nou (Ezekiel 
20:5-9; 23:9, Iosua 24:14). 
 În capitolele 18 până la 20, sunt date instrucţiuni care recunosc pericolul în 
care se află copiii lui Dumnezeu atunci când erau înconjuraţi de oameni care aveau 
obiceiuri şi practici rele. Oamenii lui Dumnezeu nu trebuie să se murdărească de 
asemenea practici şi urâciuni (abominaţiuni). Judecata lui Dumnezeu era peste 
oamenii din ţinuturile vecine, datorită acestor practici care îi stricaseră. Chemarea 
generală la sfinţenie era bazată pe motivul esenţial că Dumnezeu este (era) sfânt. 
Acesta era motivul cel mai profund care putea fi invocat. Un popor de oameni creaţi şi 
guvernaţi de Dumnezeu, au ca scop să-L reprezinte pe El şi adevărul privitor la El, 
altor popoare. Atunci când ei nu fac asta, numele lui Dumnezeu este blasfemiat. 
Levitic 19 a fost numit Predica de pe Munte a Vechiului Testament. 



 Capitolele 21 şi 22 conţin reguli pentru preot. Aici este stabilită necesitatea 
absolută pentru separaţia strictă de orice posibilitate de murdărire. Nici un om care 
avea un anumit defect nu putea să exercite funcţia de preot. Apropierea de Dumnezeu 
necesită perfecţiune completă în om şi, pe cât posibil, Dumnezeu a căutat să reveleze 
aceasta, în cazul preotului, printr-un simbol exterior. Pentru că el putea să mănânce 
pâinea lui Dumnezeu dar că nu putea s-o ofere, arată o recunoaştere a faptului că, în 
privinţa defectului, vina nu trebuia să fie atribuită omului. Preotul, nu numai că 
trebuia să fie fără nici o vină şi necurăţie, dar el trebuia să aibă grijă şi ca tot ceea ce 
el oferea ca jertfă, să fie fără nici un defect. El nu trebuia să arate ospitalitate faţă de 
cei care erau necuraţi sau străini faţă de legământ. Toate acestea aveau rolul ca ei să 
nu piardă niciodată din vedere faptul că scopul cel mai profund al existenţei lor era 
manifestarea adevărului cu privire la Dumnezeu. Toată degradarea existentă printre 
naţiuni se datora ideilor false despre Dumnezeu. 
 În Levitic 23 citim despre sărbătoarea Paştelui. Ţinută în prima lună din a 
paisprezecea zi a lunii, aproximativ luna Aprilie pentru noi, această sărbătoare 
vorbeşte despre cruce (vv. 1-7). După aceea venea sărbătoarea pâinii nedospite (vv. 6-
8) sau a azimilor. În bucata de pâine nedospită, adică făcută fără drojdie este 
reprezentată umblarea în sfinţenie a omului cu viaţa răscumpărată. Sărbătoarea are loc 
în prima lună, între a cincisprezecea şi a douăzeci şi una zi. Urmează, apoi, 
sărbătoarea primelor roade, care reprezintă învierea, sărbătoare care are loc la 
începutul recoltatului orzului. 
 Urma, apoi, sărbătoarea pâinilor, la cincizeci de zile după sărbătoarea primelor 
roade, care este sărbătoarea Pentecostului (sau a Cincizecimii). Aceasta reprezintă 
coborârea Duhului Sfânt. Drojdia (sau dospeala) este prezentă deoarece există o 
anumită măsură de corupţie (stricăciune) în fiecare om care este salvat. Vezi cum 
creşte aceasta, o unire adevărată a particulelor care alcătuiescu un singur corp, nu un 
snop care creşte laolaltă. Mai vezi şi cele cincizeci de zile trecute de la primele roade 
şi până la Pentecost. Aceasta este perioada dintre învierea Domnului Isus Cristos şi 
ziua Pentecostului din Faptele Apostolilor 2. 
 După Pentecost nu mai exista nici o altă sărbătoare, pentru un timp de trei luni. 
Toate sărbătorile anterioare acestei perioade reprezintă evenimente istorice aparţinând 
trecutului. Sunt, apoi, trei sărbători care, toate, sunt profetice. Este sărbătoarea 
trompetelor, sau trâmbiţelor (vv.23-25), care priveşte spre viitoarea reîntregire a lui 
Israel. Ea avea loc în luna a şaptea, cam în luna Octombrie la noi. Era, apoi, ziua 
ispăşirii (sau răscumpărării). Aceasta avea loc în a zecea zi din luna a şaptea şi vorbea 
despre ispăşirea lui Israel şi pocăinţa poporului Ebreu care urma reîntregirea lor şi 
pregătirea lor pentru a doua venire a lui Mesia (Yeshua HaMashiach). Observă 
legătura dintre trompeta din Ioel 2:1 şi dimineaţa care urmează (vv. 11-15, vezi şi 
Zaharia capitolele 12 şi 13). 
 Urma, apoi, în a 15-a şi a 21-a zi a lunii a şaptea, sărbătoarea corturilor (sau a 
tabernacolelor), care îndrepta spre binecuvântarea milenială, Israelul restaurat într-un 
loc separat. Numai acea zi această sărbătoare va fi, cu adevărat, un memorial. 
 Capitolul 24 conţine instrucţiuni pentru ulei şi pâinea pentru jerfă. Oamenilor 
li se reamintea că producţia obţinută la strângerea recoltei se datora binecuvântării lui 
Dumnezeu. Provizia privitoare la ulei şi la pâinile pentru jertfă, arăta responsabilitatea 
oamenilor de a aduce lumină şi privilegiul lor de a avea o comuniune  (sau părtăşie) 
cu Dumnezeu.  
 Legea privind blasfemia arată că dacă, dintr-un anumit motiv, un străin locuia 
în tărâmul guvernării divine, el trebuia să se supună legilor lui Dumnezeu. Printre 
oamenii care se aflau sub conducerea regelui Iehova, luarea în deşert a numelui Său, 



reprezenta cea mai odioasă ofensă şi omul care se făcea vinovat de acest păcat, 
suferea pedeapsa cu moartea. 
 În Levitic 25 avem anul sabatic sau anul jubileului. Aceasta se ţinea la fiecare 
şapte ani prin lăsarea terenurilor agricole fără să fie semănate. La fiecare 50 de ani, 
era anul jubileului, în care moştenirea familiei era restaurată şi sclavii erau eliberaţi. 
Aceste semne serveau ca să arate poporului că Dumnezeu este proprietarul şi 
posesorul originar al pământului şi că nici un om nu-l poate atribui ca fiind al său. De 
fapt, singurul lucru pe care îl putea pretinde un om, nu era pământul, ci ceea ce îi 
dădea pământul, ca un rezultat al muncii depuse de el. 
 Aici, Dumnezeu are în vedere mul mai mult decât motivele economice. 
Această lege are mare greutate în ceea ce priveşte venirea lui Mesia. Fiecare registru 
al unei familii sau trib, trebuia să fie păstrat cu mare grijă pentru a fi protejate 
drepturile tuturor. Aceasta trebuia să se aplice lui Iuda, tribul din care urma să vină 
Mesia. Din aceste înregistrări putea fi trasaţi descendenţii naturali ai lui Isus, precum 
vedem în Matei 1 şi Luca 3. 
 În capitolul 26 se află un rezumat remarcabil al istoriei trecute şi profetice a 
naţiunii lui Israel, începând cu naşterea naţiunii (vv. 1, 2, 13), ridicarea naţiunii (vv. 3-
13), căderea naţiunii (vv. 14-39), restaurarea naţiunii (vv. 40-45). La fel ca orice 
povestire, ea se termină acolo unde a început (vv. 46). Capitolul însumează, de 
asemenea, toate ultimele profeţii. Dacă Israel este ascultător (obedient lui ) de 
Dumnezeu, va fi binecuvântat (vv. 3-17), dacă este neascultător şi împotrivă, ei vor 
avea mult de suferit (vv. 18-46). 
 Acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu cu privire la poporul ales de ElŞ 
Dacă Israel este ascultător 
 Atunci binecuvântări incomparabile, Dumnezeu cu ei (vv. 3-13) 
Dacă Israel este neascultător 
 Atunci boli groaznice, foamete, frică, moarte (vv. 14-17) 
Dacă Israel continuă să fie neascultător 
 Atunci de şapte ori mai rău, fără ajutor, nici o putere (vv. 18-20) 
Dacă Israel continuă în neascultare 
 Atunci de şapte ori mai rău, jefuit de copii (vv. 21-22) 
Dacă ei umblă contra lui Dumnezeu 
 Atunci de şapte ori mai rău, Dumnezeu se va opune (vv. 23-36) 
Dacă ei continuă să fie împotrivă 
 Atunci de şapte ori mai rău, furia lui Dumnezeu, 
 canibalism (vv. 27-39) 
Dacă Israel îşi mărturiseşte, smerit, păcatul şi acceptă pedeapsa, atunci Dumnezeu Îşi 
va aduce aminte de legământul Său şi îi va restaura (vv. 40-46). 
 Levitic 27 se referă la jurăminte. Un jurământ este o promisiune voluntară, 
făcută lui Dumnezeu. Ea nu era cerută. Ea exprimă devoţiunea unei persoane sau a 
unei proprietăţi, în serviciul lui Dumnezeu, dincolo de ceea ce era cerut de către Lege. 
De aceea, nu este necesar ca să fie făcut nici un jurământ dar este clar că dacă ele sunt 
făcute, ele trebuie să fie împlinite. 
 Numărul 7 este foarte proeminent în cartea Levitic. Cartea vorbeşte despre 
şapte sabate, şapte vremuri, şapte ani şi şapate sabate de ani. Animalele de sacrificiu 
nu trebuiau să fie luate de la mamele lor până când treceau şapte zile. Sângele era 
stropit de şapte ori, în ziua ispăşirii. Şapte zile erau necesare pentru purificare şi 
pentru sfinţire (consacrare). Preotul trebuia să-şi înmoaie un deget în ulei şi să 
stropească de şapte ori. Sângele era stropit în şapte locuri (pe scaunul milei, înaintea 
scaunului milei, înaintea vălului, pe coarnele altarului de aur, pe coarnele altarului de 



bronz, la baza acelui altar şi pe părţile lui). Erau apoi şapte sărbători. În fiecare a 
şaptea zi era un sabat, în fiecare şapte an era o sărbătoare şi la fiecare 7 ori 7 ani (49) 
era urmat de un jubileu. Paştele ţinea şapte zile. Pentecostul a venit şapte zile mai 
târziu şi a ţinut şapte zile. Sunt şapte cazuri de iertare în ce priveşte păcatul şi oferta 
pentru greşeală. În ambele capitole care tratează lepra, numărul 7 este folosit de 
paisprezece ori. 
 Cartea se încheie simplu, Acestea sunt poruncile pe care le-a poruncit 
DOMNUL lui Moise pentru copiii lui Israel pe Muntele Sinai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Numeri 
 
 
 

 Cartea a patra a lui Moise este chemată Numeri. Numele este dat astfel 
datorită numărării din capitolele 1-3 şi 26. Versetul 1 spune, Şi DOMNUL a vorbit lui 
Moise în deşertul Sini... şi acest terme în deşertul descrie, nu numai aşezarea istorică, 
dar dă şi cheia tipurilor de lecţii spirituale din această carte. Descrie experienţele din 
deşert ale copiilor răscumpăraţi de Dumnezeu şi mizeria umblării prin viaţă, cu o 
minte carnală. 
 În carte există patru tipuri distincte ale Domnului Isus Cristos. Comparăm 
Numeri 11:7-9 cu Ioan 6:57-58 şi Îl vedem pe Isus pâinea vieţii. Când comparăm 
Numeri 20:11 cu 1 Corinteni 10:4, Îl vedem pe Domnul Isus Cristos ca apa vieţii. 
Când comparăm Numeri 21:9 cu Ioan 3:14-15, Îl vedem pe Domnul Isus Cristos ca 
şarpele înălţat. Comparând şi Numeri 24:17 cu Luca 1:78, 2 Petru 1:19, Revelaţia 
2:28 şi 22:16, Îl vedem pe Domnul Isus Cristos ca steaua care vine, a lui Iacob. 
 Cartea Numeri conţine 1.288 de versete şi 32.902 de cuvinte. Este important 
de ţinut minte că generaţia numărată la începutul cărţii nu este aceeaşi cu cea de la 
finalul ei. Eşecul tragic al lui Israel, de la Kadesh Barnea, de a intra în Canaan şi de a 
poseda ţara promisă, are loc între cele două numărători. Toată acea generaţie care a 
fost martoră şi a experimentat faptele uimitoare ale lui Dumnezeu, când au fost 
eliberaţi din Egipt, a fost blestemată să moară în deşert, datorită necredinţei şi 
neascultării ei. Numai doi bărbaţi au scăpat de această judecată, Iosua şi Caleb. 
Moise, Aaron şi Miriam, s-au numărat şi ei printre cei ale căror schelete au căzut în 
deşert. Legea, preoţia şi profeţia, ne aduc la marginile moştenirii noastre. Dar numai 
divinul nostru Iosua, Domnul Isus Cristos, ne poate face intrarea în ea. 
 Cu tot păcatul, eşecul şi rebeliunea, din partea copiilor lui Israel, o opoziţie 
care a aprins mânia lui Dumnezeu, Domnul Şi-a ţinut promisiunea şi, în cele din 
urmă, naţiunea a intrat în acea ţară promisă. Dumnezeu Îşi va croi calea. Scopurile 
Sale vor fi împlinite, dacă nu într-o singură generaţie datorită necredinţei sale, atunci 
în următoarea care are credinţă în El. Dacă noi renunţăm la Dumnezeu atunci El 
foloseşte pe altcineva. Noi vom pierde binecuvântări dar Dumnezeu Îşi va ţine 
Cuvântul şi va împlini ceea cea El a promis. Eşecul omului nu devine niciodată eşecul 
lui Dumnezeu.  

 Aceasta carte prezinta istoria calatoriilor facute de Israeliti, de la plecarea lor 
din Sinai si pana cand ajung in campiile din Moab. Cartea acopera o perioada de timp 
de aproape patruzeci de ani. 

Capitolele 10-36 povestesc evenimente care au loc dupa ce oamenii au plecat 
din Sinai. Saptesprezece din ele se ocupa cu isotira ultimului an (20-36). 

Capitolele 15-19 reprezinta o perioada de aproape treizeci si opt de ani, timpul 
ratacirilor de la calatoria lor. Nu exista nici un itinerar. Miscarea poporului lui 
Dumnezeu in afara voii Sale, nu se afla pe calendarul Sau. Nu exista nici un plan. Nu 
este nici un scop. Ei ratacesc, simplu, fara nici un scop, pentru ca si-au pierdut scopul 
atunci cand au refuzat sa mai urmeze directia lui Dumnezeu si sa ia tara promisa. 

Nimeni nu a mai mers, inainte, ca sa lase un traseu pentru copiii lui Israel. Nu 
exista nici o urma de pas si nici o piatra de hotar, la fel de mult cum este viata noastra 
crestina de astazi. Noi trecem printr-un desert lipsit de orice urma, o pustie morala in 
care nu exista nici o urma reala, de urmat. De fapt, noi nu am sti pe unde sa mergem 
cu exceptia unei singure mici propozitii din partea Domnului nostru, Eu sunt calea... . 
El ne va conduce, pas cu pas, daca noi vom asculta de Cuvantul Lui, de Sfanta Biblie. 



Nu exista nici o nesiguranta. El a spus, Acela care Ma urmeaza pe Mine, nu va 
umbla in intuneric (Ioan 8:12). Dumnezeu le-a dat copiilor Sai un nor, care sa-i 
calauzeasca ziua si o coloana (stalp) de foc, noaptea. Este interesant de vazut cum ei 
au fost calauziti pas cu pas. Ei nu stiau cand trebuiau sa mearga. Ei nu stiau cand 
trebuiau sa se opreasca dar arca (chivotul) legamantului, semnificand prezenta lui 
Dumnezeu, mergea inaintea lor, in spatele coloanei de foc sau a norului, intotdeauna 
conducand (Numeri 10:33). 

Cartea Numeri este usor de schitat. Israel este numarat la Muntele Sinai ;I 
pregatit pentru calatorie (1-9). Daca vei compara 1:1 cu 10:11, vei vedea ca aceste 
noua capitole acopera o perioada de douazeci de zile. In capitolul 1 sunt numarati 
oamenii. In capitolul 2, oamenii isi fac tabara. In capitolul 5 oamenii sunt curatiti. In 
capitolul 6 si pana la 9, oamenii sunt sfintiti (consacrati). 

Apoi, capotolele 10 pana la 12 ne povestesc despre calatoria de la Sinai pana 
la Kadesh Barnea. Poti comapara Numeri 10:11 cu Deuteronom 1:2 si vei vedea ca 
aceste trei capitole acopera o perioada de unsprezece zile. Exista directie in desert 
(10), nemultumire, in desert (11) si disputa pentru conducere (12). 

Apoi, de la Kadesh, inapoi la Kadesh, anii de ratacire ne sunt povestiti in 13-
19 si, potirivit cu Numeri 14:34, acest timp acopera treizeci si opt de ani. In desert 
exista descurajare (13), moarte (14-16) si disperare (17-19). 

Urmeaza apoi calatoria de la Kades catre raul Iordan (20-36). Comparand 
Numeri 33:38 cu Deuteronom 1:3, vedem ca este acoperita o perioada de aproape sase 
luni. Exista o rechemare a trecutului (20), o rascumparare a prezentului (21-27) si o 
revedere a viitorului (28-36). 

Moise a scris cartea Numeri atunci cand el se afla la Moab, impreuna cu 
oamenii lui, catre sfarsitul vietii sale. Tema este disciplinarea oamenilor alesi de 
Dumnezeu datorita necredintei sau neascultarii lor. Vezi ca acesti ani de ratacire sunt 
omisi in intregime din inregistrarea din Ebrei 11. Cand citim despre marea chemare a 
credintei, nu exista nici o mentiune a acestei perioade de timp deoarece era un timp in 
care oamenii traiau in necredinta. Biblia spune, in Ebrei 11:29, Prin credinta au 
trecut ei Marea Rosie ca pe uscat, pe cand Egiptenii, care au incercat s-o treaca, au 
fost inghititi. Apoi urmeaza un salt. Prin credinta au cazut zidurile Ierihonului, 
dupa ce au fost ocolite sapte zile. 

Versetele-cheie sunt Numeri 14:28-30. ………. Cuvantul-cheie din carte este 
desert, care apare de patruzeci si cinci de ori. 

Cartea se deschide cu porunca lui Dumnezeu de a numara barbatii apti de 
razboi cu varste de la douazeci de ani in sus. Numai israelitii adevarati erau lasati sa 
lupte in batalie, pentru Domnul. Levitii erau exceptati, cu grija, de la aceasta 
numaratoare datorita sfintirii lor pentru serviciul sacru de la tabernacol. 

In capitolul 2 exista aranjamentul taberei. Dumnezeu este un Dumnezeu al 
ordinii. O natiune care numara doua sau trei milioane de oameni, nu era o simpla 
gloata aflata in desert. Potrivit cu decretul lui Dumnezeu, ei erau ordonati, fie ca se 
aflau in tabara sau in mars, raspanditi sau uniti in jurul tabernacolului. Tabernacolul 
ocupa, totdeauna, pozitia centrala din tabara, asa precum Domnul trebuie intotdeauna 
sa ocupe pozitia centrala din vietile poporului Sau. 

Mergand in sensul acelor de ceasornic, incepand de la Nord, se gaseau Asher, 
Dan si Naphtali. In partea de Est se aflau Issachar, Iuda si Zebulon. In Sud se afla 
Ruben. In Vest se aflau Beniamin, Efraim si Manase. Moise si levitii nu erau numarati 
sau amintiti printre oamenii din popor. Meraritii, Kohatitii si Ghersonitii locuiau 
separat. 

 



 Dan          Asher   Naphtali 
 62.700          41.500     53.400 
 
Beniamin         Merariti      Iuda 
35.400             6.200    74.600 

 
Manase     Ghersoniti TABERNACOL Moise  Isachar 
32.200          7.500    & Aaron 54.400 

 
Efraim            Kohatiti    Zebulon 
40.500    8.600      57.400 

 
 Gad             Simeon    Reuben 
 45.650              59.300                46.500 
 

Traditia rabinilor spune ca steagul lui Iuda era de culoarea smaraldului si purta 
imaginea unui leu. Steagul lui Reuben era rosu si purtea asemanarea unui cap 
omenesc. Steagul lui Efraim era auriu si avea desenat capul unui bou. Peste tribul lui 
Dan flutura un steag de culoare rosu si alb, care arata un vultur. Aceste culor se 
potriveau cu cele care reprezentau triburile de pe platosa marelui preot. Creaturile 
desenate aveau legatura cu profetiile din Geneza si se potriveau cu cele vazute de 
Ezechiel. 

In momentul in care strangeau tabara, Iuda si triburile estice, conduceau 
marsul. In centru, tabernacolul (cortul intalnirii) se afla intre triburile din Sud si cele 
din Vest. Triburile din Nord aduceau the rear. 

In capitolul 3, levitii sunt alesi si numarati. Acest trib era pus de o parte de 
catre Dumnezeu, pentru serviciul din sanctuar. Levitii ocupau acea pozitie intr-o 
capacitate reprezentativa. Regula originara era ca primul nascut din fiecare familie 
trebuia sa fie pus deoparte pentru lucrarea preotiei.  

Numeri 4 enumera familiile levitilor (Gersoniti, Kohathiti si Merrariti), fiecare 
familie descinzand din unul din cei trei fii ai lui Levi. Ei aveau grija de tabernacol si 
de mobilier. Varsta de serviciu era de la 30 si pana la 50 de ani (vv. 3, 23, 30). Varsta 
de admitere a fost coborata la 25 (8:24) si, mai tarziu, la 20 de ani (1 Cronici 23:24-
27, 2 Cronici 31:17). 

In capitolul 5 avem indepartarea necuratiei. Toti oamenii care erau necurati, 
erau pusi in afara taberei pana cand se facea purificarea lor, potrivit cu regulile legilor 
care fusesera date deja. Marea lectie care este data aici este necesitatea pentru 
puritatea oamenilor asa precum ei se apropiau sa intre in posesiunea tinutului promis 
de Dumnezeu. 

Apoi, in capitolul 6, se gaseste materialul Nazaritilor. Acesti nazariti care 
facusera un juramant voluntar care-I pusese deoparte pentru serviciul Domnului. 
Juramantul nu obliga pe cineva sa serveasca pe tot timpul vietii, ci numai pentru o 
perioada de timp aleasa de cel care facea juramantul. De saisprezece ori se spune in 
acest capitol, despre acest juramant, ca este un act de separatie. Domnul Isus Cristos 
nu era un nazaritean. El era un Nazarinean deoarece El venea din localitatea numita 
Nazareth. 

Separatia biblica nu implica izolarea. Versetele 7-9 arata clar acest lucru. 
Domnul Isus Cristos nu s-a rugat ca noi sa fim luati afara din lume, ci sa fim paziti de 
raul acestei lumi (Ioan 17). Separatia nu inseamna izolare de oameni, ci separatie de 
practicile pacatoase ale oamenilor. 



Capitolul 7 vorbeste despre darniciile voluntare ale printilor. Ei daruiau sase 
carute care erau folosite pentru transportul tabernacolului. Celelalte daruri ale lor erau 
in legatura cu dedicarea altarului. Fiecare o este numit si fiecare dar este inregistrat. 
Aceasta este o alta lectie importanta pentru noi aratand ca Dumnezeu acorda atentie, 
intr-adevar, la darnicia noastra. 

Numeri 7:89 implineste promisiunea din Exod 25:21:22. 
Curatirea levitilor si aranjamentele pnetru deplasarea mai departe a poporului, 

sunt subiectele tratate in Levitic 8. Singurul simbol la care se face referire, este acela 
al luminii. Aceasta era o reprezentare a darii de marturie a natiunii. La sfintirea 
levitilor nu se folosea nici o ungere cu ulei sau sange si nu era folosita nici o 
imbracaminte specifica. Semnul curatirii lor era acela, simplu, al apei si aceasta 
zugraveste pentru noi, botezul din Noul Testament. Acesti oameni deja fusesera alesi 
de catre Dumnezeu, deja fusesera pusi deoparte de Dumnezeu, deja fusesera facuti 
servitorii personali ai lui Dumnezeu, preoti si slujitori. Apa venea, simplu, ca o 
masura suplimentara pentru a da semnificatie sfintirii lor. 

Capitolul 9 inregistreaza prima aducere aminte a Pastelui. Aceata este, 
probabil, ultima data cand copiii lui Israel au tinut Pastele in tip ce se aflau in desert 
(vezi Iosua 5). 

Capitolele de la 10 pana la 12, privesc perioada de timp de la Sinai si pana la 
Kadesh Barnea. In capitolul 10 incepuse. Fusesera facute doua trompete de argint, 
cate una pentru fiecare din fiii lui Aaron. In vremea lui Iosua existau sapte feluri de 
astfel de trompete (Iosua 6:4). In timpul lui Solomon existau o suta douazeci de preoti 
cu trompete (2 Cronici 5:12). Trompetele indemnau oamenii la calatorie, sa mearga la 
razboi sau sa se adune pentru inchinarea lor. 

Capitolul 10, versetul 11 tine paisprezece luni si cinci zile dupa scaparea din 
Egipt (Exod 33:3). Povestea lui Ietro, din Exod 18 vine între versetele 10 şi 11 
(Deuteronom 1:7-14). Alegerea judecătorilor a avut loc după plecarea din Sinai dar a 
fost înregistrată în Exod 18 înainte de evenimentele din Sinai. 

În capitolul 11 vine, apoi, plângerea de la Tabera. Oamenii s-au plâns şi sunt 
loviţi de Domnul când au poftit oalele cu carne din Egipt. La Kibrothhattaavah au fost 
trimise prepeliţe şi oamenii au mâncat până li s-a făcut rău. Există vremuri în care 
Dumnezeu dăruieşte o cerere nedorită pentru ca oamenii să poată învăţa prostia 
dorinţei lor păcătoase. Biblia spune în Psalmul 106:15, Şi le-a dat ce cereau, dar a 
trimis uscăciune în sufletul lor. 

În cartea Numeri există, în fapt, un număr de zece plăgi. Aceasta, din capitolul 
7, este prima dintre ele. Este interesant că Dumnezeu a trimis zece plăgi peste egipteni 
în cartea Exod ca să-Şi poată răscumpăra poporul şi apoi, atunci când poporul Său 
răscumpărat refuză să-L iubească şi să-L servească, citim despre zece plăgi care se 
abat asupra lor. 

A fost foc pentru folosirea greşită a limbii (11), boală pentru folosirea greşită a 
limbii şi pofta cărnii (11), lepră pentru folosirea greşită a limbii şi gelozie (12), moarte 
pentru folosirea greşită a limbii şi rebeliune (14), boală pentru folosirea greşită a 
limbii şi rebeliune (13:31-14:37), cutremur de pământ pentru folosirea greşită a limbii 
(16), foc pentru folosirea greşită a limbii şi rebeliune (16), boală pentru folosirea 
greşită a limbii şi rebeliune (16), şerpi pentru folosirea greşită a limbii (21) şi boală 
pentru adulter şi idolatrie (25). Cu siguranţă că Dumnezeu îi va pedepsi pe copiii Săi 
neascultători. 

Aaron şi Miriam l-au criticat pe Moise pentru căsătoria lui cu o femeie 
hamitică şi ei au fost pedepsiţi imediat de către Dumnezeu  (Numeri 12). Ei au fost 
iertaţi, în final, ca răspuns la strigătul disperat al lui Moise. 



În capitolele 13 până la 19, găsim materialul aflat în legătură cu călătoria de la 
Kadesh, înapoi la Kadesh, anume, anii de rătăcire. 

În capitolul 13 sunt trimişi spionii. Se afirmă, în capitolul 13, că trimiterea 
spionilor era în ascultare de porunca divină. Totuşi, o comparaţie a acestui fapt cu o 
referinţă la acest subiect, din Deuteronom 1:22-33, va arăta că porunca a fost o urmare 
a hotărârii oamenilor de a face chiar ei acest lucru. A fost una din acele cereri care au 
primit răspuns din  partea lui Dumnezeu, de genul „Bine, îl puteţi avea pe Saul ca 
rege, dar Eu nu doresc să fie în felul acesta”, unde El dă oamenilor ceea ce ei cer deşi 
acest lucru nu era, neapărat, şi ceea ce dorea El pentru popor. Această hotărâre de a 
spiona ţinutul reprezenta, în sine, un act de suspiciune şi de necredinţă practică. 

Spionii s-au reîntors după patruzeci de zile. Toţi au fost de acord că ţinutul 
merita să fie cucerit. Majoritatea oamenilor, totuşi au văzut greutatea posedării lui. 
Minoritatea L-a văzut pe Dumnezeu, mai întâi, apoi bogăţiile ţinutului şi, la final, 
greutăţile. Diferenţa esenţială era că Iosua şi Caleb L-au văzut pe Dumnezeu acolo 
unde ceilalţi zece spioni au văzut duşmanii lui Dumnezeu. Şi acolo am mai văzut şi 
uriaşi (Nefilim), pe fiii lui Anak, care se trag din uriaşi; şi în ochii noştri şi ai lor 
noi arătam ca nişte lăcuste. (Numeri 13:33). 

Nu este acesta un lucru trist? Unde se află Dumnezeu în toată această relatare? 
Dacă ei ar fi comparat pe acei oameni cu Dumnezeu şi nu cu ei înşişi, totul ar fi fost 
bine. Caleb a îndrăznit. El a spus, „Să ne urcăm şi să-i cucerim. Putem face asta. 
Dumnezeu este cu noi.” Dar ei au votat negativ. Democraţia a luat locul ascultării de 
Dumnezeu şi lucrurile s-au stricat. 

Ei au numit acel loc pârâul Eschol datorită ciorchinelor de struguri pe care-i 
tăiaseră de acolo, copiii lui Israel. Acea regiune fusese cunoscută că producea 
ciorchini de struguri cu o greutate de până la 45 de pounzi şi având fructe de mărimea 
prunelor. Atunci când Dumnezeu binecuvântează un loc, acesta devine unul dintre 
cele mai roditoare locuri din lume. 

Numeri 14:22 spune de zece ori n-au ascultat de glasul Meu. Acestea sunt: la 
Marea Roşie (Exod 14:11-12), la Mara (Exod 15:23-24), în deşertul Sin (Exod 16:2), 
de două ori cu privire la mană (Exod 16:20, 27), la Refidim (Exod 17:1-3), la Horeb 
(Exod 32), la Taberah (Numeri 11:1), la Kibrothhattaavah (Numeri 11) şi acum, aici, 
la Kadesh (Numeri 14:2). Precum am văzut mai înainte, Dumnezeu ţine o evidenţă a 
darurilor şi faptelor noastre bune, dar ţine şi o evidenţă a acelor lucruri care nu-I plac. 
Fiecare om trebuie să dea singur socoteală pentru el, înaintea lui Dumnezeu, pentru 
lucrurile făcute de el în trup, fie el bun sau rău. 

Prin necredinţă ei au refuzat să intre în ţara promisă şi, în prostia lor, au 
declarat că preferau să se reîntoarcă în Egipt. Astfe, Dumnezeu a spus, în Numeri 
14:29 Trupurile voastre moarte vor cădea în deşertul acesta. Chiar şi în vremurile 
din Vechiul Testament, Dumnezeu a păstrat cu foarte mare atenţie ideea că omul este 
mai mult decât un simplu animal. El nu a spus, ‚Veţi cădea în deşert.’ El a 
spus,...trupurile voastre, înţelegându-se corpurile ca locurinţe temporare. 

În capitolul 15 sunt date legile jertfelor care trebuiau să fie ţinute când 
ajungeau în ţara promisă. Aceasta a fost făcută ca să-i încurajeze că, în final, ei vor 
intra în posesia ţinutului, deşi printr-o nouă generaţie. De ce trebuia să fie pedepsit un 
om pentru că strângea beţe în ziua de Sabat? Pentru că un păcat conduce la un altul. 
De ce ar fi vrut el să strângă beţe? Desigur că pentru a aprinde un foc. Dar Exod 35:3 
spune, Să nu aprindeţi foc în nici una din locuinţele voastre, în ziua Sabatului. Vezi 
dar că mici acte de neascultare nu sunt niciodată mici deoarece ele sunt păcate contra 
lui Dumnezeu. Ele formează imediat un obicei, dacă nu sunt stopate încă de la 
început. 



Este  interesant că sunt înregistrate numai trei evenimente, din toţi cei 38 de 
ani de rătăcire, stricarea sabatului (15), rebeliunea lui Kora (16-17) şi viţica roşie (19). 

Răscoala lui Kora (16) vorbeşte despre închinarea falsă şi rebeliunea contra 
autorităţii Domnului Isus Cristos. Kora nu era un preot dar era un levit a cărui slujire 
era să participe la slujba din afara tabernacolului. Plin de mândrie, el şi cei care-l 
urmau pe el, s-au ridicat contra lui Moise şi Aaron şi au căutat să intre în prezenţa lui 
Dumnezeu ca şi preoţi, ca să I se închine, fără să aibă dreptul cuvenit. Moise şi Aaron 
sunt arhetipuri ale Domnului Isus Cristos, apostolul şi Marele Preot al profesiunii 
noastre, şi Kora reprezintă rebeliunea deschisă contra Domnului şi a Unsului Său. 

Kora şi urmaşii lui au fost înghiţiţi de pământ şi aruncaţi drept în iad. Acest 
capitol dovedeşte, în concluzie, că iadul se află în inima pământului. 

Două sute cincizeci de prinţi care pretindeau dreptul de preoţi, au murit şi ei, 
de la un foc care a pornit din cădelniţele lor. Aceasta trebuie să fi fost o scenă 
groaznică. Dumnezeu trimite o plagă care a distrus încă 14.700 de bărbaţi. Toată 
această judecată a avut loc pentru că ei au pus la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu. 
Dumnezeu este un Dumnezeu gelor şi El Îşi va păzi cu cea mai mare grijă adevărul 
Său. 

Povestirea toiagului lui Aaron, care a înmugurit, se găseşte în capitolul 17. 
După judecata din capitolul 16, oricine ar crede că nu mai există nici o problemă cu 
privire la alegerea făcută de Dumnezeu cu privire la conducătorii naţiunii. Dumnezeu 
a poruncit ca un reprezentant din fiecare trib să aducă un toiag care să poarte numele 
proprietarului. Acela care aducea toiagul înflorit cu migdale, arăta alegerea făcută de 
Dumnezeu. Astfel a fost că toiagul lui Aaron, care era un simplu toiag de lemn, a 
înflorit, cu adevărat. Acel toiag a fost acceptat de Israel ca un semn al preoţiei alese de 
Dumnezeu în arca legământului. Acest toiag al lui Aaron reprezintă pe Domnul Isus 
Cristos în învierea Sa, aparţinând lui Dumnezeu marele preot. Fiecare şef de trib a 
adus un toiag perfect mort şi Dumnezeu a pus viaţă numai în cel al lui Aaron. Este 
adevărat, deci, că toţi conducătorii religioşi mor, Isus Cristos fiind printre ei, dar cel 
care este înviat din moarte şi înălţat este numai Domnul Isus Cristos. 

In Numeri 18 ni se dau regulile care guvernau serviciul de la tabernacol. In 
multe feluri, tabernacolul infatiseaza locuirea Fiului lui Dumnezeu intr-un trup de 
carne. 

Tabernacolul era un loc de intalnire temporar. Spre deosebire de Templu, el se 
muta din loc in loc. Serviciul lui era scurt si nu permanent. 

El era destinat folosirii in desert. Dupa ce Israel s-a stabilit in Canaan, el a fost 
inlocuit de catre Templu. Acesta vorbeste despre iesle, Domnul neavand nici un loc 
unde sa-Si puna capul si mai reprezinta mormantul imprumutat. Un studiu atent al 
cronologiei desertului arata ca tabernacolul a fost folosit mai putin de 35 de ani. 

El nu era atractiv, in exterior (Isaia 53:1-3). 
Tabernacolul era locul in care locuia Dumnezeu asa cum cobora gloria Sa si 

locuia intre heruvimi. La fel, gloria lui Dumnezeu a fost vazuta, locuind in Domnul 
Isus Cristos. 

Tabernacolul era locul unde Dumnezeu se intalnea cu omul cazut in pacat 
(Exod 25:21-22). 

El era centrul taberii lui Israel (Numeri 1:50; 2:17; 11:24-25). Acelasi fapt este 
adevarat si cu privire la Domnul Isus Cristos (Matei 18:20). 

Tabernacolul era locul unde era pastrata Legea. Dupa ce poruncile au fost 
sparte (Exod 32:19), Dumnezeu a depozitat al doilea set din Lege, in arca (chivotul 
legamantului), in inima tabernacolului, pentru o pastrare sigura. Numai aici Legea era 



pastrata intacta. La fe, Domnul Isus Cristos a pastrat Legea pe care a stricat-o omul 
(Psalm 40:7-8). 

Tabernacolul era locul unde era hranita familia preoteasca (Levitic 6:16, 26). 
La fel, preotia din Noul Testament, a credinciosilor, se hraneste din Cristos Isus 
Domnul (1 Petru 2:5). 

El era locul de inchinare. Aici israelitul isi aducea darurile si auzea ce-i spunea 
Dumnezeu. Acum noi ne inchinam numai prin Domnul Isus Cristos (Ebrei 13:15). 

Tabernacolul prefigura prima venire a Domnului Isus Cristos. Templul 
prefigureaza a doua venire a Sa. Templul urmeaza, istoric, dar nu este construit decat 
dupa mult timp dupa primul.Unul era temporar, celalalt era permanent. Unul a fost 
ridicat de catre profet, celalalt, de catre rege. Unul a fost folosit in desertul umililntei, 
celalalt in Ierusalem, cetatea marelui rege si a gloriei sale. Primul nu era atractiv. Al 
doilea era radiant in frumusete. 

Numeri 19 vorbeste despre ordinanta viticii rosii. Acestea sunt legi ale 
purificarii care vorbesc de curatirea de murdaria din fiecare zi. Este murdar sa ai de a 
face cu raul chiar numai in cautare deliver another. In acest capitol 19 din cartea 
Numeri pot fi gasite multe lectii cu privire la separarea de pacat si de rau. 

Comparand Numeri 20:28 cu Numeri 33:28 si cu Deuteronom 2:1-7, aflam ca 
era prima luna din al patruzecelea an dupa Exod ca incepem in capitolul 20 sa 
invatam despre deplasarea de la Kadesh spre Raul Iordan. Natiunea cea veche este 
moarta acum, istoria noii natiuni incepe chiar aici. Nu a fost deloc o istorie reala pana 
la ultima mentionare a lui Kadesh. Totul este alb, in afara de calatoriile enumerate in 
capitolul 33. Miriam a murit devreme, in al patruzecelea an, Aaron in a cincea luna al 
aceluiasi an (Numeri 33:38). Moise a murit aproape de sfarsitul anului. Este important 
de vazut acest gol de 37 ani si jumatate dintre Numeri 19 si 20. Oamenii murmurau 
din nou pentru ca nu mai aveau apa dar de ce erau ei fara apa? In Exod 17 ei strigau 
dupa apa, la Rephidim. Dumnezeu l-a indemnat pe Moise sa se intalneasca cu El la 
Horeb si aici sa loveasca stanca, din care a curs apa, liber. Se pare ca aceasta apa a 
devenit un rau de aprovizionare constanta, la fel ca si mana. Acest fapt este sugerat de 
1 Corinteni 10:4: …si toti au baut aceeasi bautura duhovniceasca, pentru ca beau 
dintr-o stanca duhovniceasca ce venea dupa ei; si stanca era Cristos (Mesia). Astfel 
ca, a ramane fara apa, indica faptul ca oamenii se indepartasera de sursa. Acesta este 
si necazul nostru, adesea, anume nu lipsa binecuvantarii ci ratacirea noastra departe de 
ea. Dumnezeu i-a spus lui Moise sa ia toiagul si sa adune laolalta adunarea si sa 
vorbeasca stancii inaintea ochilor lor. Dar Moise si-a pierdut calmul cu oamenii si a 
strigat, ……(v. 10). Dumnezeu i-a spus lui Moise sa vorbeasca stancii dar acesta, in 
schimb, a vorbit oamenilor. Facand asta el si-a atribuit siesi puterea de a produce apa 
si, ca rezultat, Dumnezeu i-a spus lui Moise, …. (v. 12). 

Acest pacat, din partea lui Moise, l-a costat pe acesta intrarea sa in tara 
promisa. Este dezamagitor ca dupa tot ce a suferit si indurat Moise, ca acest singur 
fapt de neascultare, sa aduca rezultare atat de grave. Dar Dumnezeu este foarte gelos 
pe autoritatea Sa si conducatorii nu pot fi foarte multi la numar, fata de cei care ii 
urmeaza. Cartea lui Iacov spune in capitolul 3:1, Fratii mei, sa nu fiti multi 
invatatori, caci stiti ca vom primi o judecata mai aspra. 

Mai departe, Moise a lovit stanca de doua ori (Exod 17:5-6). Acea stanca Il 
prefigureaza pe Domnul Isus Cristos care a fost lovit o singura data pentru pacatul 
nostru (1 Corinteni 10:4). El nu mai are nevoie sa mai fie lovit inca o data. Toti 
oamenii care au nevoie sa fie salvati trebuie numai sa se pocaiasca de pacatele lor si 
sa creada in El chemand Numele Sau. Fiindca “oricine va chema Numele Domnului, 
va fi salvat (mantuit) (Romani 10:13). Moise a violat tipologia si a devenit tipicul 



celor care vor nega suficienta platii pentru pacatele oamenilor, de catre Domnul Isus 
Cristos. 

Functia preoteasca a fost transferata lui Eleazar, fiul lui Aaron. Dumnezeu il ia 
pe acest om dar lucrarea lui continua. 

Numeri 21 vorbeste de marea poveste a sarpelui de bronz. Din nou, oamenii se 
plangeau de aprovizionarea lor, astfel ca Dumnezeu le-a trimis o plaga cu serpi 
salbatici. Atunci cand ei au strigat dupa mila, Dumnezeu a cerut ca ei sa ridice pe un 
bat un sarpe de bronz ;I cei care se uitau la el, vor trai. Nu era nimic logic in aceasta 
cerinta a lui Dumnezeu, de aceea a devenit o privire a credintei. Biblia spune, in 1 
Corinteni 1:18, Fiindca predicarea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea 
pierzarii: dar pentru noi, care suntem salvati, ea este puterea lui Dumnezeu. 
Omenirea moare din cauza muscaturii sarpelui pacatului, la fel ca in Geneza 3. 
Singura cale de a trai este sa te uiti la Domnul Isus Cristos, care a luat asupra Sa 
natura omului si care a fost ridicat sus, pe o cruce. Daca noi ne uitam la el, atunci vom 
trai (Ioan 3:13-15). 

Biserica Romano-Catolica Saint Ambrosia din Milano, Italia, pretinde ca 
poseda adevaratul sarpe de bronz pe care l-a ridicat Moise. II Regi 18:4 spune despre 
Hezekiah:….., ceea ce inseamna “o bucata de bronz” si “nu este nimic”. El l-a facut 
bucati pentru a distruge idolatria. Biserica idolatra papala pretinde ca are acest obiect 
in colectia sa. 

Dupa Pisgah, copiii lui Israel si-au intalnit inamicii. Israel a dus razboi contra 
acestor natiuni si Dumnezeu le-a dat victorie. Scopurile miracolelor din desert au avut 
trei parti. 

1. Sa pastreze natiunea. 
2. Sa-i invete sa se increada in Dumnezeu. 
3. Sa arate popoarelor neevreesti (Neamurilor) ca ele trebuiau sa aiba 

legatura cu Dumnezeu si nu cu Israelul. 
Numeri 22-24 este un pasaj foarte interesant de citit. El vorbeste despre 

Balaam, un profet iubitor de bani, despre magarul care vorbea care i-a salvat viata, in 
final, despre interventia lui Dumnezeu in apararea poporului Sau si despre faptul ca 
Dumnezeu, uneori, va vorbi adevarul prin gura unui om care nu este cinstit. 

Ratacirea se terminase si incepusera razboaiele. Profetul fals, Balaam, fusese 
angajat de Balak, imparatul din Moab, ca sa-i blesteme pe israeliti dar el a descoperit 
ca nu putea sa blesteme un popor pe care l-a binecuvantat Dumnezeu. Dumnezeu i-a 
permis lui Balaam numai sa strige. Dar Balaam avea un ochi lacom la rasplatile pe 
care i le oferea Balak. Sfatul sau rau pentru ca ca Balak sa-i corupa pe israeliti, a avut 
succes. El a devenit responsabil pentru petrecerea sensuous de la Baalpeor. 

Balaam vorbeste despre pofta (lacomie) si seducere. El era la fel ca acei 
oameni din ziua de azi care doresc sa corupa adevarul Evangheliei pentru un castig 
murdar (2 Petru 2:15, Revelatia 2:15). 

Profetiile sale privind pe Israel erau progresive. Prima data a fost revelat un 
popor pus deoparte pentru Dumnezeu, locuind singur. In al doilea rand, acesti oameni 
au fost vazuti ca fiind guvernati de Dumnezeu. In al treilea rand, ei au fost vazuti ca 
un popor victorios. Toate acestea au dus la cea de a patra si ultima profetie a lui 
Balaam, va iesi o Stea din Iacob, care este o referinta la Domnul Isus Cristos. 

Exista nici cuvinte uimitoare care au fost proclamate de Balaam. Intai de toate, 
in Numeri 23:9, iata, poporul va locui singur si nu va mai fi socotit printre natiuni. 
Ce profetie mareata! Israel este pus deoparte in socoteala lui Dumnezeu din toate 
tarile, imparatiile, principatele si nationalitatile. Numeri 23:19 spune,… Un mesaj 
incredibil! 



Acest capitol mai contine si o mare profunzime in doctrina pozitiei (pozitia 
legala a unui om in relatie cu Dumnezeu) si a staturii (pozitia morala a unui om in 
relatie cu un alt om). Timp de patruzeci de ani Israel murise din cauza pacatului si 
necredintei (statura) dar Biblia spune in Numeri 23:21, … (pozitia). Aceasta doctrina 
vitala apartine la fel de bine si crestinului din Noul Testament. 

Numeri 25 descrie modul in care religia falsa conduce la senzualitate si 
imoralitate. Acesti moabiti au chemat oamenii sa aduca sacrificii la zeii lor si, in 
acelasi timp curveau cu fiicele lui Moab. De aceea Dumnezeu i-a pedepsit. El a 
omorat 24.000 dintre ei pentru aceasta rautate. 

Binecuvantarile ies de pe urma tragediilor. Phineas, din tribul lui Levi, s-a dus 
drept in cortul unde ei curveau si a omorat si pe barbat si pe femeie. Pentru asta, 
Dumnezeu Si-a retras mania si Israel a fost salvat. Un singur om (barbat) a luat 
pozitie, un singur om a avut curajul sa faca ce era bine, un singur om s-a opus raului si 
Dumnezeu a salvat toata natiunea. Datorita acestei actiuni, Dumnezeu a asezat preotia 
in familia acestui om si a pus peste el pacea Sa continua. Aceasta arata cum un singur 
om, loial lui Dumnezeu, poate sa stea contra atitudinii false a oamenilor. 

Capitolul 26 inregistreaza numararea noii generatii. Numai cei care aveau sub 
20 de ani atunci cand oamenii au venit prima data la Kadesh, supravietuisera, cu 
exceptia lui Iosua si Caleb. In acest capitol sunt enumerate 47 de familii. Erau 52 de 
familii in Geneza 46, deci 5 familii intregi fusesera exceptate, una din Phineas, una 
din Asher si trei din Beniamin. 

Tribul lui Ruben a scazut la un numar de 2.770 de oameni. Copiii lui Korah 
care nu au murit, sunt mentionati pentru prima data in Numeri 26:11. Nu toti acestia 
s-au dus in jos, direct in groapa. Unii s-au separat de pacatele tatalui lor. Acestia au 
fost Assir, si Elkanah si Abiasaf (Exod 6:24), ai caror urmasi erau proeminenti in 
inchinarea de la templu. Din ei au iesit Samuel si Heman, un psalmist proeminent. 

Sa clarificam ceva care va elimina o aparenta contradictie din Biblie. Numeri 
14:29, 38 afirma ca sentinta penala pronuntata de Dumnezeu contra oamenilor care au 
iesit din Egipt, fusese executata. Din numarul total de cel putin 600.000 de oameni, 
numai Caleb si Iosua isi au inregistrate numele in aceasta numaratoare. Totusi, reiese 
evident, din Iosua 14:1 si 22:13, ca si Eleazar si Fineas, au intrat, de fapt, in tara 
promisa. Nu a fost condamnata toata congregatia la moarte, in afara de cei doi spioni 
credinciosi? Nu. De fapt, sentinta s-a aplicat la cele doisprezece triburi. Aminteste-ti 
ca levitii nu faceau parte din acest numar. Nu citim ca ei sa fi avut vre-un rol in 
tranzactia care a adus pedeapsa cu moartea peste natiune. Ei nu au trimis nici un spion 
in Canaan si se pare ca nu au luat parte la rebeliune si la consecintele ei. 

In capitolul 27, Iosua este ales ca sa-i succeada lui Moise dar, inainte sa se 
intample asta, avem prima miscare feminista din istoria umanitatii. Batranul 
Zelofehad murise si nu a lasat nici un fiu, numai cinci fiice. Acestea si-au formulat 
pretentia ca sa aiba o mostenire in acea tara. Aceasta li s-a acordat. Acolo unde Biblia 
a fost predicata si crezuta, a fost practicata si justitia si demnitatea pentru femei. 
Acolo unde Biblia este ignorata si uitata, nu exista nici un tratament corect si decent al 
femeilor. 

S-a ridicat problema, apoi, cu privire la cazul in care, fiind mostenitoare a unei 
proprietati, ele se maritau cu un barbat dintr-un alt trib. Proprietatile se mutau de la o 
familie la alta si de la un trib la altul, pana cand tribul inceta sa aiba o identitate 
individuala. Astfel ca Domnul a stabilit o lege care spunea ca fiicele puteau mosteni 
proprietati dar se puteau marita numai cu un barbat care apartinea aceluiasi trib ca si 
ele. Aceasta ne reaminteste ca, atunci cand noi devenim crestini si, prin urmare, 



mostenitori impreuna cu sfintii in lumina, casatoria trebuie sa se incheie numai intre 
cei care poseda aceeasi pretioasa credinta. 

In Numeri 28-29 sunt mentionate diferite sarbatori si darnicii. Acest material 
este dat ca o reamintire pentru Israel privind obligatia lor fata de Domnul privind 
legea ceremoniala. Omul intotdeauna uita dar Dumnezeu Ii reaminteste intotdeauna. 

In capitolul 30 citim despre juramintele facute Domnului. Ele sunt serioase si 
care te leaga atunci cand ele sunt facute pentru sau inaintea sau in numele Domnului. 
Mai suntem invatati ca responsabilitatea apartine capului de familie si ordinii cuvenite 
a relatiilor de familie. Asa precum natiunea incepea sa se aseze in tara, integritatea 
familiei era pazita cu foarte mare grija. 

Povestirea infrangerii midianitilor si finalul lui Balaam ne este spusa in 
Numeri 31. Mai citim in Numeri 31:14 ca Moise a fost maniat pe ofiterii ostirii. 
Aceasta este a saptea oara cand Moise s-a maniat (Exod 11:8; 16:20; 32:19-22; 
Levitic 10:1-11, Numeri 11:10-15 si 16:15). In timpul aceleiasi perioade, Dumnezeu a 
fost manios de paisprezece ori (Exod 4:14; 15:7; 32:10, Levitic 10:1-11, Numeri 11:1, 
10, 33; 12:9, 16; 22:22; Numeri 25:3-11; 32:11-14, Deuteronom 1:37; 3:26; 4:21; 
9:20). Daca Dumnezeu si Moise ar fi fost maniosi in acelasi timp atunci natiunea 
Israel nu ar mai fi existat deloc. 

Numeri 32 ne spune trista poveste a lui Ruben, Gad si jumatate din Manase 
care au dorit sa traiasca in partea de desert a raului Iordan. Acesta a fost un refuz de a 
intra in tot ceea ce a dorit Dumnezeu pentru ei. Atunci cand au fost mustrati pentru 
aceata actiune, ei s-au hotarat sa mearga inainte si sa se lupte cu fratii lor dar avand 
intentia de a se reintoarce in desert imediat ce se terminau aceste razboaie. Aceasta 
alegere carnala i-a costat un pret foarte mare, in zilele urmatoare. Cineva poate 
observa, citind, numele locurilor pe care ei le-au ales sa se aseze, si anume ca ele 
aveau legatura cu zeul Baal si nu cu Domnul Dumnezeu YEHOVA. 

In capitolul 33 apare o privire de ansamblu a calatoriilor copiilor lui Israel. 
Apare ca o lista de nume, goala si lipsita de interes care, totusi spune povestea unui 
popor condus de Dumnezeu. O privire de ansamblu a trecutului nostru ne face sa ne 
reamintim de gratia lui Dumnezeu. 

Capitolele care incheie cartea Numeri desfasoara planurile pentru impartirea 
pamantului. Noi avem toate motivele ca sa traim prin credinta. Domnul ne prezinta 
impartirea unui teritoriu inca neocupat ca si cum nu ar fi fot posibila nici o infrangere, 
ci numai victorie totala. Cetatile de refugiu sunt introduse pentru siguranta celor 
vinovati de crima. Compara pe criminal cu pacatosul si apoi compara cetatea de 
refugiu cu Domnul Isus Cristos si bucura-te. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Deuteronom 
 
 

Cuvântul Dumnezeu este menţionat de cele mai multe ori, în cartea 
Deuteronom, faţă de oricare altă carte din Biblie. Deuteronom înseamnă „A doua 
Lege”. Ea este o reiterare a Legii originare, dată generaţiei născută în deşert. 

Cartea trece în revistă trecutul cu privirea îndreptată către viitor. Ea nu conţine 
nici un amendament, în ceea ce priveşte legea morală, ci cu anumite ajustări faţă de 
legea civilă şi legea ceremonială, datorate condiţiilor schimbătoare apărute datorită 
trecerii acestor oameni de la o viaţă nomadă, în deşert, la o viaţă mai stabilă şi 
aşezată, în ţara respectivă. Dacă există o singură lecţie de învăţat din această carte, 
aceea este că, în timp ce viaţa socială se poate schimba mereu necesitând legi 
ajustabile, viaţa morală nu se schimbă niciodată. Păcatul rămâne tot păcat. Cerinţele 
lui Dumnezeu nu se modifică niciodată. El este la fel, ieri, astăzi şi mereu. El pretinde 
sfinţenie în timp ce El furnizează graţia Sa. 

Oamenilor li se spune des să îşi amintească şi să asculte. Primul arată înapoi 
către deşert, celălalt arată înainte, către ţara promisă. Moise şi-a dat seama că noua 
generaţie nu era mai bună decât părinţii lor. El le-a reamintit de multele greşeli din 
trecut datorate neascultării de Cuvântul lui Dumnezeu şi i-a îndemnat să asculte de 
Iehova la fiecare pas al lor. Aceasta era singura cale prin care să fie bincuvântaţi. 

Cartea reprezintă o lungă rugăminte pentru o ascultare sinceră de Dumnezeu. 
Deuteronom 10:12 spune, Şi acum, Israele, ce altceva cere DOMNUL, Dumnezeul 
tău de la tine, decât să te temi de de DOMNUL, Dumnezeul tău, să umbli în toate 
căile Lui, să-L iubeşti şi să slujeşti pe DOMNUL, Dumnezeul tău cu toată inima ta 
sşi cu tot sufletul tău. Observă cele două apeluri care sunt făcute: unul pentru a te 
teme de Domnul şi altul pentru a-l iubi pe Domnul. Pe cât de straniu poate pare pentru 
această generaţie modernă, frica de Domnul vine înainte de iubirea pentru Domnul. 

Fiecare citat spus de Domnul Isus Cristos atunci când a fost ispitit de diavol în 
pustie, se găseşte în cartea Deuteronom (8:3; 6:13, 16). 

Cartea prezintă viziunea lui Dumnezeu şi nu pe cea a omului. În cartea 
Deuteronom  este dată semnificaţia spirituală a celor patru cărţi anterioare. Ea 
reprezintă comentariul lui Dumnezeu despre acea istorie. Geneza, până la Numeri, ne 
dau datele privitoare la istoria lui Israel. Deuteronom ne dă semnificaţia lor. Prima 
parte din Deuteronom este istorică, a doua parte este legislativă şi a treia parte este 
profetică. 

Capitolele 1-3 fac o retrospectivă a călătoriei de la Horeb la Kadesh si spre 
Bethpeor. 

A doua secţiune tratează sfinţenia lui Israel, făcând o analiză introspectivă. 
Moise vorbeşte despre Lege, în capitolele 4-6, despre Domnul în capitolele 7-8 şi 
despre ţară în capitolele 9-11. 

A treia secţiune a cărţii (12-30) tratează moştenirea lui Israel. Sunt date legile 
privind puritatea din ţară (12-14), proprietatea din ţară (15), pietatea din ţară (16:1-
17), poziţiile din ţară (16:18-18:22), protecţia din ţară (19-20), persoanelor din ţară 
(21-25), priorităţile din ţară (26), permanenţa din ţară (27-30). 

Secţiunea finală a cărţii priveşte eroul lui Israel (31-34). În capitolul 31 
povestirea lui este întregită, în capitolul 32 este cântat cântecul lui, în capitolul 33 este 
dată binecuvântarea sa şi, în capitolul 34 se încheie viaţa sa. 

Domnul Isus Cristos l-a identificat pe Moise ca fiind autorul cărţii 
Deuteronom (Matei 19:7-9 cu Deuteronom 24:1-4; Ioan 5:45-47 cu Deuteronom 



18:50). Cuvinte din cartea Deuteronom sunt citate de nouăzeci de ori în Noul 
Testament şi în paisprezece din cărţile din acesta. În primele cinci cărţi din Biblie 
găsim, de peste cinci sute de ori, scrise expresii ca acestea: DOMNUL a vorbit, 
Dumnezeu a spus, etc. Dumnezeu este autorul divin al Bibliei dar El a folosit oameni 
pentru a înregistra cuvintele Sale. 

Cartea acoperă o perioadă de timp de aproximativ două luni (Deuteronom 1:3 
cu 34:5-8 şi Iosua 4:19). Versetul-cheie este Deuteronom 10:12. Cuvintele-cheie sunt 
ascultă, folosit de aproape cincizeci de ori, fă, păzeşte, observă şi ascultă de, în total 
de 177 ori şi iubeşte de douăzeci şi unu de ori. 

Această restatuare a Legii din cartea Deuteronom a fost dată cu motive 
diferite. Unul este acela că era o nouă generaţie pentru că cea veche pierise în pustie. 
Al doilea motiv este acela că reprezenta o nouă provocare, întregită cu bătălii care 
trebuiau duse. Al treilea motiv era că acum exista un nou conducător, în Iosua. Al 
patrulea motiv, existau tentaţii noi care urmau să apară odată ce naţiunea se aşeza. 

Pământul este un punct central despre care se vorbeşte de 153 de ori, a 
moşteni, de 36 de ori, a poseda, de 64 de ori, ascultă, de 44 de ori, auzi, de 27 de ori, 
inimă, de 47 de ori. 

Cartea Deuteronom este locul în care este subliniată dragostea şi este prima 
carte din Biblie în care atitudinea inimii ocupă locul central. Israel stăpânea pământul 
datorită legământului cu Abraham dar ei posedau şi se bucurau de el numai ca rezultat 
al ascultării lor de Dumnezeu. Acest fapt este decisiv. 

Timpul cărţii corespunde cu ultimele capitole din cartea Numeri. Schiţa este 
simplă, compusă din zece discursuri ale lui Moise (Deuteronom 1:6-4:40; 5:1-10:5; 
10:10-12:32; 13:1-26:19; 27:1-28-68; 29:2-30:20; 31:2-6; 32:1-43; 32:44-47; 33:2-
29). 

Orice modificare din Lege, comparativ cu cele date în urmă cu patruzeci de 
ani, sunt explicate în patru feluri: unu, referirea la diferite evenimente (cf. 1:13-18 cu 
Exod 18:11); doi, ele sunt repetate având un punct de vedere diferit (cf. 1:22 cu 
Numeri 13:1-3); trei, datorită legile din deşert nu se mai potriveau cu situaţia prezentă 
cănd ei erau aşezaţi în ţară (12:15 cu Levitic 17:3-4); patru, ele au fost modificate, 
simplu, din acelaşi motiv (1, 12, 16 cu Levitic 23, Numeri 28-29). Alte modificări 
sunt numai complimentare (cf. 1:45; 3:4; 25:17-18). 

Cartea Deuteronom conţine 958 de versete şi 28.461 de cuvinte. Dacă treci 
peste referinţele încrucişate (trimiterile) la Deuteronom din Noul Testament, observi 
că aceasta este, într-adevăr, o carte vitală şi importantă care aduce mult profit 
copilului lui Dumnezeu care o studiază. Eu am găsit totdeauna plăcere citind cartea 
Deuteronom, dacă nu mai mult faţă de oricare altă carte din Biblie poate pentru că 
este o carte plină de predicări şi predici. Cred că orice predicator sau învăţător al 
Cuvântului lui Dumnezeu ar fi încântat, nu numai să citească cuvintele pe care 
Dumnezeu i le-a dat lui Moise dar şi de modul în care el a vorbit. Pentru un slujitor 
sau un învăţător al Scripturii, studiul cărţii Deuteronom este de folos pentru că ea 
arată cum să-L prezinţi unei congregaţii, pe Dumnezeu. 

 
In Deuteronom 1, Moise reaminteste oamenilor de rebeliunea lor in legatura cu 

problema spionilor, care a aprins mania lui Dumnezeu impotriva lor si care a adus 
peste acea generatie un timp de 38 de ani de ratacire, timp in care toti au murit, in 
afara numai de doi oameni. Moise mentioneaza de trei ori faptul ca ei erau 
raspunzatori pentru actul care l-a tinut deoparte de tara promisa. El apare sa fi fost 
foarte amar in legatura cu asta si o mentioneaza in 1:37; 3:26 si 4:1. 



 Cartea incepe in anul 40, luna 11, ziua 1, de la exod. Calendarul Evreiesc se 
desfasoara astfel: 
 
Luna  Nume   Aproximativ cu ce avem noi  Sarbatori 
 
1 Abib sau Nisan  Aprilie     Paste 
2 Ziv sau Iyar   Mai       
3 Sivan    Iunie   Pentecost (Cincizecime) 
4  Tammuz   Iulie       
5 Ab    August       
6 Elul    Septembrie      
7 Ethanim sau Tishri  Octombrie         Tabernacole (Corturi) 
8 Bul sau Marcheshvan  Noiembrie     
9 Chislev   Decembrie    Dedicatie* 
10 Tebeth    Ianuarie     
11 Shebat    Februarie     
12 Adar    Martie     Purim** 
* Nu este data in Lege dar este adaugata de catre natiune pentru a sarbatori eliberarea 
de persi. 
** Nu este data in Lege dar este adaugata de catre natiune pentru a-si aduce aminte 
eliberarea de greci. Astazi este cunoscuta ca Hannukkah. 
 

In capitolul 2, Moise reaminteste poporului de neascultarea si necredinta lor, 
pe de o parte si de credinciosia lui Dumnezeu, de cealalta. Acest mare adevar, ca 
Dumnezeu nu-Si uita niciodata oamenii, chiar si atunci cand ei suporta pedeapsa Sa, 
este plin de comfort (mangaiere). 

Moise subliniaza, apoi, in capitolul 3, faptul ca puterea lui Dumnezeu s-a 
manifestat in mod clar de-alungul intregii calatorii. El le-a reamintit ca au reusit sa 
cucereasca toate cetatile impotriva carora fusesera trimisi. Teama lor de la Kadesh, 
cand au auzit raportul celor zece spioni, s-a dovedit fara nici o baza. Cat de des se 
face ca Crestinii, in necredinta lor, au experimentat frica, fara sa aiba nici o cauza 
adevarata. Luca 8:50 spune, Nu te teme. 

Moise l-a provocat pe Iosua si l-a incurajat (3:28). Moise nu a putut sa-i 
conduca in interiorul tarii promise pentru ca el pacatuise impotriva Domnului, la 
Meriba si, pentru ca, Canaan este un tip al odihnei pe care noi o avem in Domnul Isus 
Cristos si Moise fiind un de datator de lege, care nu putea aduce odihna. Din acest 
motiv, cuvantul folosit in Ebrei 4:8, este Iosua si nu Isus. 

Uita-te atent la expresia ca sa puteti trai (4:1). Aceasta, impreuna cu alte fraze 
similare folosite in cartea Deuteronom, vorbesc despre o viata pamanteasca lunga si 
nu despre salvarea sufletului. Vezi 5:30; 6:2; 8:1; 11:21; 16:20; 25:15; 30:6; 32:47. 

Deuteronom 4 incepe sectiunea cu o privire interioara, catre sfintenia lui 
Israel. De la experientele avute in calatorie, Moise s-a intors la obligatia morala. 
Aceasta era o alta chemare catre ascultare. Dumnezeu le daduse o Lege. El le aparuse 
la Sinai. El ii scosese dintr-un cuptor incins. In schimbul la toate aceste lucruri, El a 
cerut doua lucruri: loialitate si marturie, loialitate ca ei sa nu-si mai faca nici o alta 
imagine gravata (cioplita) si sa nu se mai inchine la nici un alt zeu, si testimonie 
(marturie) prin aceea ca ei aveau obligatia sa dea invatatura despre El la toate 
generatiile viitoare. Moise i-a avertizat ca daca vor da gres in a face aceste lucruri, 
atunci Dumnezeu le va lua toate privilegiile pe care li le-a acordat. 



Noi, de asemenea, trebuie sa tinem minte ca multe din promisiunile lui 
Dumnezeu sunt conditionate. Salvarea nu este conditionata dar rasplata este 
conditionata, in mod sigur. 

Expresia aceasta zi este solemna. Ea apare in Deuteronom 4:26 si, dupa aceea, 
de 41 de ori, in toata cartea. 

Unul dintre cele mai mari pasaje din Biblie cu privire la cuvant, se gaseste in 
Deuteronom 4-6. De exemplu: …. 

Deuteronom 5:1 contine patru cuvinte care se folosesc foarte des in aceasta 
carte si care se refera la ascultarea practica; asculta (peste 30 de ori), invata (de 7 ori), 
pazeste (de 39 de ori), fa (de aproape 100 de ori). 

In capitolul 5, sunt restatuate cele zece porunci, fara nici un amendament. Se 
face si o reamintire a sfinteniei si a severitatii unui Dumnezeu just, o particica din 
majestatea si puterea Sa, precum sunt repetate circumstantele in care a fost data 
Legea. Sursa intregii noastre maretii nationale sta numai intr-o relatie dreapta cu 
Dumnezeu. Aceasta este valabila pentru toate popoarele dar, in special, pentru Israel, 
deoarece scopul lui Dumnezeu in strangerea lor si acordarii acestora un statut 
national, a fost acela ca ei sa poata fi o marturie in favoarea Sa (pentru El) inaintea 
intregii omeniri. 

In capitolul 6 se gasesc unele din cele mai mari versete pentru predicare, din 
toata Biblia. …. (v. 7). Poruncile, statutele si judecatile trebuiau, toate, sa fie invatate. 
Poruncile controlau viata morala. Statutele erau de baza pentru viata civila. Judecatile 
erau puse in aplicare in acord cu relatia noastra cu primele doua. O retrospectiva a 
istoriei lui Israel arata ca fiecare boala care a cazut peste ei, a reprezentat o judecata a 
lui Dumnezeu deoarece ei au incalcat legamantul facut de Dumnezeu cu ei, din punct 
de vedere moral. Legea este, in primul rand, personala: Tu sa iubesti pe DOMNUL, 
Dumnezeu tau. In al doilea rand, ea era o problema de familie: Da invatatura, 
diligent, la copiii tai. Apoi, ea era comuna, privea viata obisnuita, de fiecare zi: cand 
vei merge pe drum. Oamenii trebuie sa cunoasca Cuvantul lui Dumnezeu si trebuie 
sa-L faca. Fiti implinitori ai Cuvantului, nu numai ascultatori, inselandu-va singuri 
(Iacov 1:22). 

Capitolul 7 trateaza subiectul separarii nationale. Moise a reamintit noii 
generatii ca nu trebuie sa faca nici un compromis cu celelalte natiuni si nici sa nu 
incheie casatorii cu acestea.. Ei trebuiau sa distruga toate semnele religiilor false, 
toate altarele, statuile, coloanele, imaginile cioplite, zugravite (pictate), toate 
lumanarile, candelele, statuetele lui Maria, fantanile pentru botez si tot restul de astfel 
de gunoaie idolesti. Ei trebuiau sa ramana un popor pur, sfant si pus deoparte numai 
pentru Dumnezeu YEHOVA. Noi, ca si crestini, suntem poporul ales de Dumnezeu si 
trebuie sa traim separat de sistemul pacatos al lumii si de toate formele de eroare si 
compromis ecleziastic. 

Termenul ziua aceasta este folosit de 42 de ori, in cartea Deuteronom. 
Comandamentele (poruncile) lui Dumnezeu nu sunt numai pentru ieri, pentru timpul 
trecut. Statutele si judecatile lui Dumnezeu nu sunt numai pentru maine. Dumnezeu 
este un Dumnezeu al zilei acesteia de azi. El nu este “Eu am fost” si El nu este “Eu 
voi fi”. El este EU SUNT si noi trebuie sa ascultam de El astazi. 

In capitolul 8 avem o chemare catre ascultare de Dumnezeu. Exista in acest 
capitol trei lucruri care prezinta interes. Primul, exista o reamintire a grijii si protectiei 
lui Dumnezeu, in desert (vv. 1-5). El vorbeste despre cei 40 de ani si spune ca acest 
timp a fost necesar pentru ca Dumnezeu sa-i smereasca (v. 2), sa-i incerce, sa afle ce 
se afla in inimile lor (v. 2) si nu ni se spune in Exod, Levitic si Numeri, dar hainele 
nu s-au invechit pe tine si nici nu ti-au transpirat picioarele in acesti patruzeci de 



ani (v. 4). Timp de 40 de ani, incaltarile si hainele lor nu s-au stricat.5 In al doilea 
rand, a fost o promisiune privind o aprovizionare abundenta, atunci cand ei au intrat in 
tara promisa (vv. 7-10). In al treilea rand, a existat un avertisment ca prosperitatea 
poate aduce uitare a legamantului dintre Dumnezeu si ei si un simt de auto-satisfacere. 
Aceasta va aduce, la randul sau, mandrie a inimii care-i va duce la pieire (vv. 11-20). 

In capitolul 9 Moise le-a reamintit oamenilor despre incapatanarea lor si i-a 
provocat sa se gandeasca inapoi la Horeb, Kabereh, Massah, Kibrah si Kadesh, locuri 
de murmurare si rebeliune. Din aceasta noi invatam ca, copilul lui Dumnezeu nu are 
nici un singur merit, in sine insusi. Fiecare lucru bun pe care il primim este din cauza 
Numelui lui Dumnezeu si numai prin gratia Sa. 

In versetul 3 se face mentiune despre un foc mistuitor. In cartea Deuteronom 
exista un accent pus pe foc, in legatura cu Legea (4:24, 33, 36; 5:4, 23, 26; 9:3). 

Capitolul 10 este un indemn la ascultare de Dumnezeu. Căci DOMNUL, 
Dumnezeul vostru este Dumnezeu al dumnezeilor şi un Domn al domnilor, un 
Dumnezeu mare, puternic şi înfricoşător, care nu caută la faţa oamenilor şi nu 
primeşte daruri;....Să te temi de DOMNUL, Dumnezeul tău, pe El sa-L slujeşti, şi de 
El să te alipeşti, şi pe numele Lui să juri. El este lauda ta şi El este Dumnezeul tău, 
care a făcut pentru tine lucruri mari şi înfricoşătoare, pe care ţi le-au văzut ochii 
(10:17, 21). 

Capitolul 11 se ocupă cu importanţa Cuvântului lui Dumnezeu. Oamenilor li 
se ceruse să se supună voii lui Dumnezeu, ceea ce avea ca rezultat aducerea lor într-o 
ţară a prosperităţii, cu anotimpuri roditoare şi resurse bogate. Dar dacă, în 
prosperitatea lor, ei Îl uitau pe Dumnezeu şi slujeau alţi zei, El va aduce peste ei exact 
opusul acestei binecuvântări, adică secetă, boală şi foamete. 

Uită-te la versetul 1, Să iubeşti deci pe DOMNUL Dumnezeul tău şi să  
păzeşti totdeauna învăţăturile Lui, legile Lui, judecăţile Lui şi poruncile Lui, la 
versetul 13, Dacă veţi asculta de poruncile Mele pe care vi le poruncesc astăzi, ca să 
iubiţi pe DOMNUL Dumnezeul vostru şi să-I slujiţi din toată inima voastră şi din 
tot sufletul vostru, versetul 18, Puneţi deci cuvintele acestea ale mele în inima 
voastră şi în sufletul vostru, versetul 22, Căci dacă veţi păzi toate aceste porunci pe 
care vă poruncesc să le împliniţi – să iubiţi pe DOMNUL Dumnezeul vostru, să 
umblaţi în toate căile Lui şi să vă alipiţi de El -... versetul 26 până la 28, Iată, astăzi 
pun înaintea voastră o bincuvântare şi un blestem: binecuvântarea, dacă veţi 
asculta de poruncile DOMNULUI Dumnezeului vostru, pe care vi le poruncesc în 
ziua aceasta; şi blestemul, dacă nu veţi asculta de poruncile DOMNULUI 
Dumnezeului vostru,... Este atât de simplu şi clar. Dumnezeu binecuvântează 
ascultarea de El şi Dumnezeu pedepseşte neascultarea de El. 

În capitolul 12 avem o repetare a poruncilor din Exod 23 şi 34. Acestea sun 
legile şi judecăţile pe care să căutaţi să le împliniţi în ţara... (12:1). Nouasprezece 
capitole din cartea Deuteronom stabilesc precepte pentru ocuparea ţării Canaan. 
Observă menţiunea repetată a locului pe care Dumnezeu l-a ales pentru închinare (vv. 
5, 11, 14, 18, 21, 26). Părăsirea acelui loc unic însemna unul dintre cele mai mari 
păcate ale lui Israel, de-alungul perioadei din Vechiul Testament. 

În capitolul 13 găsim cuvântul dacă, folosit de trei ori. Există un dacă, cu 
privire la profeţii falşi şi la visătorii de vise (vv. 1-5). Există un dacă privitor la a fi 
îndemnat să mergi după  alţi zei (vv. 6-11). Mai este şi un dacă cu privire la 
închinarea la Belial (vv. 12-18). 
                                                 
5 Exista o inregistrare a lui Al Elderkin care a trait in Rice, Anglia si care nu s-a spalat, dezbracat si dat 
jos de pe cap palaria, timp de patruzeci de ani. Statistica istorica a acelui oras spune ca parul lui 
crescuse de fapt prin palaria lui. 



Biblia spune, în versetul 5 din acest capitol, Astfel să îndepărtaţi răul din 
mijlocul vostru. Aceasta este prima dată din cele unsprezece ori în care apare această 
afirmaţie, în cartea Deuteronom. 

Capitolul 14 se ocupă cu subiectul mâncării hranei necurate. Pe lângă 
animalele din capitolul 11 din cartea Levitic, au mai fost adăugat pe această listă, încă 
unsprezece animale. Pygarg ese specia albă de antilopă. Chamois este acea specie de 
antilopă care trăieşte în regiunile muntoase din Europa. Ossifrage este tânărul vultur 
sau osprey. Glede este kite obişnuit din Europa. Gier eagle este numele germanic 
pentru vultur. Trebuie să-ţi fie foarte foame ca să mănânci un vultur. Lapwing este 
pasărea din familia clover. Dacă vrei să te aşezi sub Lege, asigură-te că nu mănânci 
nici un liliac (v. 18).6 

Capitolul 15 reprezinta anul iertarii datoriilor, discutat in Exod 23. Aceasta 
iertare avea loc la fiecare 7 ani, atunci cand un debitor era iertat de orice datorie. 
Cuvantul iertat (eliberat) inseamna a parasi sau a lasa sa ramana. Ideea este ca debitul 
nu era anulat, ci lasat sa ramana asa pe tot timpul acelui an. Aceasta este o idee 
interesanta. Primele roade din toate, apartin lui Dumnezeu, de aceea si copiii care erau 
primii nascuti, trebuiau sa fie sfintiti de catre Domnul. Omului sa faca comert cu sau 
sa profite de orice lucru care apartinea lui Dumnezeu. 

Capitolul 16 are trei sarbatori nationale (vezi Exod 23). De asemenea, in acest 
capitol, Moise a poruncit alegerea judecatorilor si face un apel la cinste. Mita de orice 
fel, era condamnata. 

In capitolul 17 se gaseste prezicerea unui rege. Aici, Dumnezeu da un 
avertisment cu privire la aceasta functie desi nu era intra in voia Sa perfecta ca sa 
existe un conducator omenesc peste natiune. Patru sute de ani mai tarziu, Samuel le-a 
spus oamenilor ca, cerand sa fie condusi de un rege, ei Il respingeau pe Dumnezeu. 
Aceasta nu este nici o contradictie. Faptul ca Dumnezeu a stiut dinainte ca ei vor dori 
sa aiba un rege, nu demonstreaza ca El a fost de acord cu fapta lor. 

Regele trebuia sa fie un israelit cu sangele pur si care nu trebuia sa fie un 
strain de aceasta natiune (v. 15). Ei nu puteau sa aiba mai multi cai (v. 16) si nu putea 
sa-i faca pe oameni sa se intoarca inapoi in Egipt. Ei nu puteau sa aiba mai multe sotii 
(v. 17), de aceea David si Solomon s-au razvratit. Ei nu puteau sa-si inmulteasca 
argintul si aurul, de aceea Solomon a esuat, din nou. Ei trebuiau sa scrie o copie a 
Legii (v. 18) si acea copie va fi cu el si el va citi din ea in toate zilele vietii sale: ca el 
sa poata invata sa se teama de DOMNUL Dumnezeu lui, sa pazeasca toate cuvintele 
acestei Legi si aceste statute, ca sa le implineasca: ca inima lui sa nu se inalte peste 
fratii lui si ca sa nu se abata de la porunca, la dreapta sau la stanga: cu scopul ca el 
sa-si lungeasca zilele in regatul sau, el si copiii lui, in mijlocul lui Israel (vv. 19-
20). Fie ca Dumnezeu sa faca in asa fel incat fiecare natiune de pe acest pamant sa 
aiba un conducator ca acesta! 

Capitolul 18 contine mare profetie Mesianica a lui Moise. Limbajul arata, fara 
nici o greseala, catre singurul profet adevarat. Aceasta este una dintre predictiile cele 
mai specifice, din Vechiul Testament, cu privire la Domnul Isus Cristos si Domnul 
Insusi a inteles astfel aceasta (Ioan 5:46), la fel cum a inteles si Petru (Faptele 
Apostolilor 3:22). Natiunea ebraica era intemeiata de Dumnezeu si reprezenta 
mijlocul prin care toate natiunile vor fi binecuvantate, asa precum Salvatorul lumii 
urma sa vina din aceasta natiune. DOMNUL Dumnezeu tau iti va ridica un Profet 
din mijlocul tau, dintre fratii tai, la fel ca si mine… adica un conducator, un 
vorbitor, pe el sa-l ascultati (v. 15). Versetul 18 spune, Le voi ridica un Profet… 

                                                 
6Vezi, pentru detalii, cartea autorului, intitulată By Definition. 



(Faptele Apostolilor 3:32; 7:37; Ioan 6:14), …dintre fratii lor, la fel ca si tine si voi 
pune cuvintele Mele in gura lui si el va vorbi lor tot ceea ce Eu ii voi porunci. 
Acesta este Domnul Isus Cristos. 

In capitolul 19 ajungem din nou, la cetatile de refugiu. Moise, deja intemeiase 
trei astfel de cetati, la Est de Iordan, Bezer, Ramoth si Golan (Numeri 4:41-43). Mai 
tarziu, el a mai intemeiat alte trei, la Vest de Iordan, Kadesh, Shecham si Hebron. 
Toate sase erau cetati levitice, incluse in cele 48 de cetati ale levitilor, din Numeri 
35:6. 

In capitolul 20 sunt formulate regulile pentru razboi. Preotii trebuiau sa se 
apropie de oamenii din popor, sa le predice si sa-i indemne. Soldatii nu trebuiau sa fie 
slabi de inima, nu trebuiau sa se teama, sa tremure sau sa le fie frica din cauza 
dusmanilor lor, Pentru ca DOMNUL Dumnezeul vostru este cel care merge cu voi, sa 
lupte pentru voi impotriva dusmanilor vostri, ca sa va salveze. Daca ai construit o 
casa si nu ai sfintit-o, trebuia sa mergi acasa. Daca ai plantat o vie si nu ai mancat din 
ea, trebuia sa mergi acasa. Daca te-ai logodit cu o sotie si nu te-ai casatorit cu ea, 
trebuia sa mergi acasa. Dumnezeu nu dorea ca cei timizi si distrati sa-i influenteze pe 
ceilalti oameni. Numai aceia care-si iubeau natiunea si pe Dumnezeu lor atat de mult 
incat sa-si lase casele, pamanturile, familiile si sentimentele, erau admisi in armata 
Domnului. Acestea sunt mari adevaruri pentru soldatul crestin! 

In Deuteronom 21-26 sunt date diferite legi, cu privire la o crima necunoscuta, 
la sclavi, la sotii, la copii nascuti din relatii poligame, la fii rebeli, la moartea prin 
spanzurare, la animale strangulate, la obiecte pierdute, la haine, la pasari si la batai pe 
acoperisurile caselor. Sunt date legi privind agricultura, curvia, adulterul, violul, 
eunuci, bastarzi, Ammoniti, Moabiti si Edomiti. Sunt date legi despre curatenie in 
tabere, despre tratamentul sclavilor, despre refugiati, prostituate(i), sodomiti, despre 
camata, despre juraminte, despre divort, casatorie, legaminte, rapire, lepra, rasplatiri si 
dreptate pentru cei saraci. Sunt date legi despre mostenire, cearta, despre greutati si 
masuri diferite, despre Amalekiti, despre primele roade si despre zeciuieli. De fapt, 
aceste legi acopera tot ceea ce poate gandi omul. Acestea au constituit fundatia 
sistemului legal din Marea Britanie si Statele Unite. Astazi, ambele natiuni au decazut 
pentru ca s-au indepartat de Cuvantul lui Dumnezeu. Acestea reprezinta, insa, 
fundamentele. 

Dumnezeu a adunat toti oamenii la Muntele Ebal si Muntele Gherizim si au 
fost acoperite pietre mari cu plaster si Legea a fost incscrisa pe ele (Deuteronom 27). 
Apoi, natiunea a fost impartita si reprezentantii celorlalte sase triburi se aflau pe 
Muntele Gherizim iar pe Muntele Ebal se aflau reprezentantii celorlalte sase tribuir. 
Incepand cu Ebal, muntele blestemului pentru neascultare, legile au fost citite, pe 
rand, impreuna cu declaratia judecatilor pentru neascultare. Dupa citirea fiecarei legi, 
toti oamenii trebuiau sa spuna Amen. La fel, exista o declaratie de binecuvantare 
pentru ascultare. Astefel au fost ratificate aceste legi. 

Este vrednic de observat faptul ca Moise i-a ales pe copiii lui Leah si Rachel, 
pe muntele binecuvantarii, cu exceptia lui Reuben si Zebulon. Fiii celor doua slujnice 
au fost alesi sa stea pe muntele blestemului, cu Zebulon, ultimul dintre fiii lui Lea si 
Reuben, datorita pacatului sau cu sotia tatalui sau, pacat din cauza caruia el si-a 
pierdut dreptul de intai-nascut. 

In capitolul 28 este schitata intreaga istorie viitoare a natiunii ebraice. 
Captivitatea babiloniana si distrugerea de catre romani, sunt zugravite in imagini vii. 
In timpul ambelor evenimente, barbati si femei si-au mancat proprii lor copii, in loc 
de mancare (vv. 53-57). Imprastierea evreilor, ratacirea lor, persecutiile fara incetare 
contra lor, tremurul inimilor si strapungerea sufletului lor, sunt prezise intr-un mod 



grafic. Acest capitol, plasat alaturi de istoria lui Israel, constituie una dintre evidentele 
indisputabile ale inspiratiei divine ale Bibliei. Aici este scrisa o intreaga istorie 
nationala si timp de mii de ani, experienta lui Israel ca natiune, s-a incadrat perfect in 
aceasta profetie. 

Capitolele 29 si 30 contin ultimele cuvinte ale lui Moise, precum acesta 
expune infricosatoarea consecinta a apostaziei. Compara aceste cuvinte cu cele de 
ramas-bun ale lui Paul, adresate in Faptele Apostolilor 20. 

Cartea Deuteronom se finalizeaza cu o privire in sus. In urma cu 40 de ani, 
Moise scrisese intr-o carte, cuvintele lui Dumnezeu (Exod 17:14; 24:4, 7). El a scris 
un jurnal al calatoriilor sale (Numeri 33:2). Acum, cartea lui este completa. El o 
transmite preotilor si levitilor, cu instructiunea ca ea sa fie citita oamenilor, periodic. 
Darea de invatatura, in mod constant, oamenilor, din Cuvantul scris al lui Dumnezeu 
cel pur si prezervat, reprezinta modul cel mai eficient de a se pazi impotriva coruptiei 
credintei lor. Moise stia asta. 

Capitolul 32 reprezinta cantecul lui Moise. El a cantat un cantec de sarbatoare 
dupa eliberarea lui Israel din Egipt (Exod 15), la inceputul slujirii sale din desert si 
acum, el incheie lucrarea vietii sale, cu un alt cantec. El a mai scris un al treilea 
cantec, pe care il cunoastem ca fiind Psalmul 90. Oamenii lui Dumnezeu au avut 
mereu un cantec. In Cer fiecare va canta Domnului. 

Exprimarea in cantec a starii inimii lui Moise ne da aici o lectie importanta. 
Versetul 4, …. Observa alunecarea inapoi din versetul 15, ….. Incepi cu o declaratie 
stranie, El este Stanca, aluneci la pozitia unde El este stimat mai putin si, in final, 
Stanca este uitata. 

In capitolul 33 sunt date binecuvantarile. Cele doisprezece triburi sunt numite 
pe nume cu predictii pentru fiecare din ele (copara aceasta cu Geneza 49). 

In capitolul 34 se sfarseste o viata uimitoare. La varsta de 120 de ani, chiar in 
pragul usii catre tara promisa, ochiul lui Moise nu a mai clipit si nici fata sa 
naturala. Barbatul incarcat de ani, a urcat pe Muntele Pisgah, si-a vazut casa si si-a 
luat zborul. Pe cand privea tara la care dorea sa ajunga, Dumnezeu l-a ridica usor, 
catre o tara mai buna decat aceasta. Intr-o clipa, sufletul lui a trecut dincolo de val si a 
ajuns acasa cu Domnul. Iuda spune ca acolo s-a tinut un serviciu funerar. Acolo a fost 
prezent si diavolul. Michael a fost si el prezent. Si Dumnezeu i-a ingropat trupul, dar 
nici un om nu stiu unde se afla mormantul lui, pana in ziua de azi. Dumnezeu a 
facut asta pentru ca mormantul lui sa nu devina un obiect de inchinare, de idolatrie 
superstitioasa, pentru ca evreii sa nu faca pelerinaje ca sa se inchine la oasele sale fara 
viata. 

Moise i-a condus pe copiii lui Israel, afara din Egipt, dar nu a fost capabil sa-i 
conduca si in interiorul tarii promise. Acel privilegiu apartine unui alt slujitor al lui 
Dumnezeu. Moise a fost cel mai tanar decedat dintre toate rudele lui. Levi avea 137 
ani, Kohath era de 133 de ani, Amram avea 137 ani, Aaron 123 si Miriam 126 sau mai 
mult. Moise a petrecut 40 de ani invatand sa fie cineva, jos, in Egipt. Dupa aceea, a 
mai petrecut 40 de ani, invatand sa fie un nimeni, pe urma experientei din desert. 
Dupa aceea, a petrecut 40 ani invatand ce poate face Dumnezeu cu un om care a 
invatat primele doua lectii. Moise a fost un om mare al lui Dumnezeu. Dumnezeu a 
spus ca el a fost cel mai smerit dintre toti oamenii care au trait pe fata pamantului. Ce 
viata impresionanta si ce studiu! 

 
Ammon si Moab 

 



Acesti doi oameni sunt urmasii relatiilor incestuoase dintre Lot si fiicele lui 
(Geneza 19:37-38). Amonitilor le era interzisa intrarea in adunarea lui Israel datorita 
refuzului lor de a-i ajuta pe evrei in timpul exodului (Deuteronom 2:29, Judecatori 
11:14-25). Moabitii au fost exclusi pentru ca l-au angajat pe Balaam sa blesteme pe 
Israel (Numeri 22:1f). 

Zeul ambelor triburi era Chemosh (Judecatori 11:24, Numeri 21:29) si tara lor 
era casa gigantilor sau a uriasior (Deuteronom 2:18-20). 

Ambele triburi au dus lupte seculare contra lui Iuda (Judecatori 10:9-11, 2 
Cronici 20:1). 

Amonitii au fost cuceriti si complet supusi iar capitala lor a fost cucerita de 
David (2 Samuel 12:16-31). Dupa Ieroboam, sirienii au dus averile lui Israel la Est de 
Iordan si Ammon a devenit supus lui Benhadad. Cand locuitorii evrei ai acestei 
regiuni au fost dusi de catre Tiglath-Pileser, amonitii si-au recastigat vechiul teritoriu 
(2 Regi 15:29, 1 Cronici 5:26). Dusmania lor fata de Israel, asa precum ei s-au aliat cu 
Moab pentru a-l ataca pe Iehosafat (2 Cronici 20), s-a alaturat caldeenilor pentru a 
distruge Iuda (2 Regi 24:2), l-au ucis pe Gedaliah (2 Regi 25:22-26, Ieremia 40:14). 
Tobiah sau Ammon s-au opus reconstruirii zidurilor, dupa captivitate (Nehemiah 4). 

Dupa ce a trecut vremea lui Balak, Moabitii au intrat in conflict cu Ehud 
(Judecatori 3), cu Saul (1 Samuel 22:34), si cu David, care i-a si cucerit (2 Samuel 
8:2). Mai tarziu, ei s-au revoltat si au fost capturati de catre Omri si au fost facuti 
vasali lui Ahab (2 Regi 1). Ei au purtat razboaie cu Ahazia (2 Regi 1:3), cu 
Iehoshaphat (2 Regi 3) si cu Ieroboam (2 Regi 14). Probabil ca ei erau in legatura cu 
Babilonul deoarece nu sunt amintiti printre dusmanii cu care s-a luptat, in Palestina. 

In final, ambele popoare au fost distruse, din acest motiv (Zephaniah 2:8-9). 
Vezi si Isaia 15-16, Ezekiel 21:28-32, Ieremia 48-49, Amos 2:1-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Iosua 

 
Cartea Iosua are ca temă aşezarea lui Israel, în ţara promisă, sub conducerea 

lui Iosua şi a preoţilor. Cartea Iosua are 18.858 de cuvinte. Cartea poartă numele 
eroului cuceririi Canaanului. Numele Iosua înseamnă „Salvarea lui Dumnezeu”. 
Cartea este amintită în Judecători 18:31, 1 Samuel 1:3, 9, 24 şi 3:21, Psalmi 44:2; 
78:54; 114, Isaia 28:21, Habacuc 3:11-13, Faptele Apostolilor 7:45; 13:19, Ebrei 
11:32 şi Iacob 2:25. 

Iosua este o carte despre o ţară şi despre un popor. Ţara este o moştenire 
promisă de către Dumnezeu, aşteptând să fie ocupată. Oamenii trebuie să depăşească 
obstacolele războiului, lăcomiei şi fricii, pentru a putea să apuce promisiunile. 

În cartea Geneza, Dumnezeu i-a dus la naştere pe Abraham, Isaac şi Iacob şi 
le-a promis să le dea ţara Canaan. În cartea Exod, El Şi-a eliberat poporul de asuprirea 
din Egipt şi i-a condus pe oameni pe drumul lor către ţara promisă. În cartea Levitic 
El le-a dat legi după care să trăiască. Cartea Numeri înregistrează călătoria lui Israel 
prin deşert, până la poarta Canaanului, în timp ce cartea Deuteronom descrie 
pregătirile finale pentru a intra în ţară.  Cartea Iosua preia povestirea exact din acest 
moment, descriind cucerirea ţării şi împărţirea teritoriilor sale între triburile lui Israel. 
Există un sens real în care cartea stă singură ca o legătură între trecut şi viitor, între 
cărţile Legii şi cele de istorie. 

Cartea dovedeşte credincioşia lui Dumnezeu în a-Şi ţine promisiunea făcută 
lui Abraham şi semninţei lui. Ea arată sfârşitul lui Israel, ca şi naţiune, în rătăcire şi 
începutul lui Israel, ca o naţiune, în locaţia sa. 

Simbolul lui Moise era toiagul dar simbolul lui Iosua era suliţa. Înainte să 
înceapă actualul marş, căpitanul oastei i-a apărut lui Iosua şi i-a poruncit să renunţe la 
suliţa sa. Marele eveniment din viaţa lui Moise a fos trecerea prin Marea Roşie. 
Marele eveniment din viaţa lui Iosua a fost trecerea prin Râul Iordan. În primul caz, 
Marea Roşie a reprezentat calea de ieşire din Egipt şi, în celălalt caz, Râul Iordan a 
fost intrarea în Ţara Promisă. 

 
Iosua 1-5   Cerând ţara. 

1. Crede cuvântul, 
2. Socotind costul, 
3. Făcând mişcarea, 
4. Întărindu-se, 
5. Plătind preţul. 

Iosua 6-11  Cucerind ţara. 
6. Învingand lumea, Ierihon 
7-8. Învingând carnea, Ai 
9-11. Învingând atacurile diavolului, Gibeoniţi. 

Iosua 12-24 Posedând ţara. 
12.    Declarând prada de pe urma victoriei 
13-21 Împărţind prada victoriei 
22. Dedicând prada victoriei 
23-24. Apărând prada victoriei 

 
Faptul că Iosua este autorul, reiese clar comparând Iosua 1:1 cu Levitic 1:1 şi  



Numeri 1:1. Uită-te, de asemenea, şi la Iosua 24:26 şi 1 Regi 16:34. Trebuia să fie 
scrisă de cineva care era prezent la trecerea Râului Iordan (Iosua 5:1) şi în timpul în 
care Rahab era încă în viaţă (6:25). 
  Sunt acoperiţi aproape treizeci de ani, de la moartea lui Moise şi până la 
moartea lui Iosua. Iosua a fost născut aproape de vremea când Moise a fugit din Egipt. 
El era cu 40 de ani mai tânar decât Moise şi avea 80 de ani când a luat comanda 
(compară aceasta cu Caleb, 14:7 şi 10). Iosua a murit la vârsta de 110 ani (24:29). 
  Scopul cărţii are două părţi, în ceea ce priveşte istoria. Prima arată cum au fost 
împlinite promisiunile lui Dumnezeu în dăruirea acelei ţări promise, lui Israel. A doua 
parte arată cum Israel nu a reuşit să posede ţara pe deplin (cf. 23:14; 18:3). Versetele-
cheie sunt în dreapta, sus (Iosua 1:2-3), Moise, robul Meu, a murit; acum, scoală-te, 
treci Iordanul acesta, tu şi poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care le-o dau lor, 
copiilor lui Israel. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi l-am dat, 
cum am spus lui Moise. Cuvintele-cheie din carte sunt posedă şi posesiune, care se 
repetă de 22 de ori şi cuvintele moşteneşte şi moştenire, care se repetă de 63 de ori. 
   De o egală importanţă pentru copilul lui Dumnezeu este scopul spiritual al 
cărţii. Iosua stă ca o mare ilustrare a  războinicului credinţei (Efeseni 6:10 ff, 2 
Corinteni 10:4 ff), precum un om trece de la viaţa carnală (răscumpărată, dar în 
deşert), la viaţa spirituală (victorie asupra păcatului şi odihnindu-se în promisiuni 
împlinite). 
   Iosua reprezintă un tipar al Domnului Isus Cristos care face ceea ce n-a putut 
face Moise, cel care a dat Legea, să conducă pe poporul lui la odihnă şi la moştenirea 
binecuvântărilor promise.  
   Canaan nu este un fel de cer deşi multe predici şi cântece au prezentat în mod 
fals această idee. Israel a avut un multe conflicte când a intrat în acea ţară. El a trebuit 
să se lupte pentru a ajunge la odihnă. El a intrat în ţară în mod miraculos prin Râul 
Iordan. Imediat ce au ajuns în ţară a şi început războiul. Nimic din toate acestea nu se 
potriveşte cu cerul ci cu noua naştere (Iordan) şi cu războiul creştin prin care noi 
obţinem promisiuni şi odihnă.  
   Alte două motive clare pentru care Canaan nu poate reprezenta cerul sunt, 
Israel putea fi alungat din ţară dacă oamenii erau neascultători şi al doilea, Israel nu a 
reuşit niciodată să cureţe ţara de toţi duşmanii lui. 
   În cartea Iosua, Canaan reprezintă un tip de poziţie cerească a credinciosului 
în Cristos şi învaţă cum un om care duce o bună luptă creştină se poate bucura de 
rezultate practice de pe pamânt ale binecuvântărilor care sunt ale noastre în locurile 
cereşti. Duşmanii din ţară reprezintă păcatele noastre, poftele, obiceiurile, tot ceea ce 
ne poate împiedica să intrăm în plinătatea vieţii în Cristos.  
   În capitolul 1 Dumnezeu dă însărcinarea sa lui Iosua (1:2-3). Oamenii l-au 
urmat pe Moise pentru călăuzire de-a lungul anilor şi acum el nu mai era. Domnul 
urma să încredinţeze lui Iosua naţiunea Sa. Lui Iosua i se porunceşte de două ori, 
întăreşte-te şi fii plin de curaj...  Condiţia succesului său a fost că trebuia să fi 
puternic şi curajos în ascultare de legea lui Dumnezeu. Cuvântul succes apare numai o 
singură dată în Biblie (Iosua 1:8). Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura 
ta, ci să cugeţi asupra ei zi şi noapte, ca să poţi face potrivit cu tot ce este scris în ea, 
căci atunci vei face ca viaţa ta să prospere şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 
   Iosua, conducătorul ales era un efraimit (Numeri 13:8, 16). El a condus lupta 
contra lui Amalec (Exod 17:8-16). El a fost cu Moise pe muntele Sinai (Exod 24:13 ; 
32:17) şi a fost unul din cei 12 spioni trimişi în Canaan (Numeri 13:8). 
   Capitolul 2 povesteşte istoria familiară a lui Rahav care salvează pe cei doi 
spioni. Ierihonul era prima întăritură pe care trebuiau să o atace după ce treceau râul şi 



Iosua a trimis doi oameni în recunoaştere. Spionii au trezis suspiciune în cetate dar au 
fost salvaţi de la moarte de o prostituată, Rahav care i-a ascuns sub nişte mănunchiuri 
de in pe care le întinsese pe acoperişul casei sale.  
   Spionii au învăţat de la Rahav că toată cetatea era înspăimântată de israeriţi. 
Ea şi-a pus credinţa în Dumnezeul cel viu şi adevărat şi i s-a promis că nu va fi 
omorâtă împreună cu familia ei când va fi cucerit oraşul7. Ea a legat o funie roşie la 
fereastra ei (de-aici expresia „cartierul luminilor roşii”) pentru că astfel casa ei să fie 
marcată şi ocolită. Funia roşie vorbeşte despre siguranţa prin sânge (Evrei 9:12-22). 
Mai târziu, Rahav s-a măritat cu un israelit numit Salmon (Matei 1:5) şi Caleb a avut 
un fiu numit Salmon (1 Cronici 2:51). Astfel, Rahav a devenit un strămoş a lui Boaz, 
David şi Cristos şi este enumerată în lista de eroi ai credinţei din Evrei 11.  
   In acest capitol mai găsim şi o imagine pentru viitor. Când Israelul este 
aproape să fie restaurat în ţara sa este auzită din nou o mărturie prin predicarea 
evangheliei împărăţiei (Matei 24:14).  Înainte ca judecăţile Domnului să fie turnate 
peste o lume blestemată vor fi disponibile două feluri de eliberări. Evreii pot fugi în 
munţi şi să se ascundă în timp ce orice încercare de a-i găsi şi ucide va fi în zadar. 
Neamurile care se tem de Dumnezeu pot fi salvate de distrugere dacă îi vor ajuta pe 
evrei (Matei 25). 
   Iosua 3 înregistrează trecerea miraculoasă a râului Iordan. Chivotul 
reprezentând pe Isus Cristos trebuie să coboare în valea judecăţii şi să dea înapoi 
apele care curgeau de la cetatea Adam (v.16) astfel ca oamenii să poată intra în ţara 
victoriei. Chivotul a condus pe oameni pe un drum de 2000 de cubiti (aproape ¾ 
dintr-o milă). Noi putem să avem părtăşie cu Domnul în slujire dar nu putem 
niciodată să avem părtăşie în conducere. Aceasta este numai a Lui.  
   Atunci când copiii lui Israel au plecat din Egipt cu o singură lovitură de toiag a 
lui Moise apele s-au despărţit. Aceasta este imaginea salvării. Când au ajuns însă a 
intrarea în Canaan au mers pas cu pas umblând prin apă şi apele s-au despărţit. 
Aceasta este umblarea în credinţă.  
   La intrarea în ţara promisă stâlpii de nor şi de foc care i-a condus în deşert au 
fost retraşi. Chivotul care a fost în mijlocul celor 12 triburi s-a mutat în faţă şi acum 
conducea. Dumnezeu poate să-şi schimbe metoda de conducere dar niciodată nu 
renunţă să conducă.  
   Apele Iordanului se despart de trei ori : aici, pentru Ilie şi pentru Elisei (2 
Impăraţi 2). La răul Iordan au loc multe evenimente importante. Lot a ales câmpia din 
Iordan (Geneza 13), Iacov a traversat râul de două ori (Geneza 32), Israel şi-a făcut 
tabără la sfârşitul celor 40 de ani (Numeri 22), a fost imaginea din Deuteronom 
(Deuteronom 1:10). În Judecători au fost date două bătălii importante. A fost locul 
curăţirii lui Naaman, locul slujirii lui Ioan Botezătorul şi al botezului lui Isus.  
   Sursa râului Iordan este taverna din Phiala din ţara care aparţinea lui Dan. El 
curge dedesupt de la lacul Phiala către Cezareea Filipi unde se întinde aproape 15 
mile la sud de lacul Muram şi în Marea Galileei şi în final se varsă în Marea Moartă. 
Râul are o lungime de aproape 200 de mile dar în linie dreaptă ar avea numai o 
lungime de 80 de mile.  El are o lăţime cuprinsă între 60 şi 100 de picioare şi o 
adâncime între 6 şi 10 picioare. Văile lui au o lăţime între 4 şi 10 mile. Râul inundă 
malurile sale în martie şi aprilie, care era vremea trecerii lui Israel (Iosua 3:15, 1 
Cronici 12:15).  

                                                 
7 Ascunzându-i pe spioni şi minţind pe regele din Ierihon, Rahav şi-a arătat atât credinţa cât şi 
slăbiciunea. 



   Capitolul 4 vorbeşte despre ridicarea a două grămezi de pietre de aducere 
aminte, una în locul unde a stat chivotul pe malul de est al râului şi cealaltă unde au 
poposit ei la vest de Ghilgal. Aceste grămezi constau din 12 pietre, câte una pentru 
fiecare din cele 12 triburi. Ele dădeau mărturie pentru bunătatea lui Dumnezeu astfel 
încât generaţiile viitoare să nu uite locul miracolului. Este interesant că atunci când 
Ioan Botezătorul stătea în râul Iordan, 1400 de ani mai târziu, predicând ca un 
premergător al Domnului Isus Cristos, el a spus că aceste pietre erau o mărturie. Eu 
cred că pietrele pe care le-au pus copiii lui Israel în Iosua 4 pentru aducere aminte 
sunt chiar pietrele la care a făcut referinţă Ioan atunci când a fost botezat (Luca 3:3-8). 
   Ierihonul era la o distanţă de 6 mile de Iordan şi Ghilgal la aproape jumătatea 
distanţei dintre ele.  El reprezintă intrarea în viaţa cea nouă. Israel fusese odată în 
pericol şi vulnerabil în faţa duşmanilor (5:8). Evreii se închinau (5:10) şi au crescut 
prin hrănirea miraculoasă (5:13). În această tabără ei şi-au antrenat trupele pentru 
luptă (10:15). Aici au primit avertizări de la Dumnezeu (Judecători 2:1). Este locul 
unde regii lor vor fi unşi (1 Samuel 11:15). Era locul de închinare (1 Samuel 15:21) 
deşi în zilele declinului închinarea va fi cea a apostaţilor (Amos 4:4 ; 5:4).  
   În capitolul 5 ei ajung în final în ţara promisă. În a 4-a zi după ce au trecut 
Iordanul ei au sărbătorit Paştele. Vezi în Iordan moartea lui Cristos  care  este singurul 
care poate să ia pe cineva din deşert şi să îl ducă în ţara promisă. Vezi în pietre o 
imagine a morţii  noastre împreună cu El şi a învierii cu El pentru a umbla în viaţa cea 
nouă.  
 În ziua următoare, mana a încetat şi ei a trebuit să se hrănească cu cerealele 
pământului. Semnul circumciziei, neglijat, din nefericire, în timpul rătăcirii prin 
deşert, s-a aplicat noii generaţii pentru că el reprezenta simbolul relaţiei de legământ 
care exista între Dumnezeu şi Israel. 
 Sărbătoarea pâinii fără drojdie (azimilor) s-a terminat exact după 40 de ani 
după Exod 12:41 (5:10). 
 Căpitanul armatei (oştirii) lui Dumnezeu îi apare lui Iosua şi i se spune să-şi 
scoată încălţările (5:15), la fel cum i se spusese lui Moise, la tufa care ardea. Pe toată 
durata rătăcirii în deşert, încălţările oamenilor nu s-au stricat. Ioan Botezătorul se 
considera nevrednic să lege încălţările Domnului Isus Cristos. 
 Nenumărate lecţii de Şcoală Duminicală şi cântece pentru copii au povestit 
despre marşul din jurul cetăţii Ierihon şi căderea zidurilor acesteia. Ascultarea 
oamenilor, în lumina unor astfel de ordine neobişnuite şi rezultatul lucrării lui 
Dumnezeu în favoarea lor, trebuie să fie valabile şi pentru adulţi. 
 A fost pronunţat un blestem peste oricine care urma să încerce să 
reconstruiască cetatea (Iosua 6:26). Ambele au avut loc în 1 Regi 16. 
 Dr. John Garstang a fost director al Şcolii Britanice de Arheologie din 
Ierusalem şi a excavat ruinele cetăţii Ierihon între anii 1929 şi 1936. El a găsit obiecte 
de lut care dovedeau că cetatea a fost distrusă în jurul anului 1400 Înainte de Cristos. 
El a descoperit că zidul ei a căzut, cu adevărat şi s-a răspândit în toate direcţiile. El 
spunea că zidul era dublu, cele două ziduri fiind la o distanţă de 15 picioare depărtare, 
cu zidul exterior gros de şase picioare şi cel interior gros de 12 picioare, ambele având 
o înălţime de aproape 30 de picioare. El a mai zis că zidurile au fost construite pe 
fundaţii solide de piatră cu grosimea de 4 inchi, cu o lungime de la 1 la 2 picioare, 
puse în mortar din lut. Cele două ziduri au fost prelungite cu case construite deasupra. 
El a aflat că zidul exterior a căzut în afară, jos, către zona deluroasă, antrenând cu el şi 
zidul interior şi casele, împreună cu el, grămada de cărămizi devenind treptat tot mai 
subţire. Au fost descooperite şi urme de zid arse de foc şi înnegrite de cenuşă. Cel mai 
mult a avut de suferit zidul exterior şi casele de-alungul zidului au fost arse până la 



temelie. Priveliştea a fost acoperită cu un strat gros, negru, de moloz sub care s-au 
descoperit bucăţi de cenuşă albă, împreună cu bucăţi de cărămidă roşie. Au fost 
descoperite depozite intacte (v. 18), pline de grâu, orz, şi alte cereale, transformate în 
cenuşă de căldura intensă. Ştiinţa arheologiei a dovedit, în concluzie, că Biblia este 
perfect adevărată şi în ce priveşte acest eveniment. 
 Cetatea Ierihon a fost construită de 3 ori şi distrusă tot de 3 ori. Prima dată a 
fost distrusă în timpul lui Iosua. Apoi Hiel, bethelitul, a reconstruit cetatea, în timpul 
domniei regelui Ahab. El şi-a împlinit destinul blestemat (Iosua 6:26, 1 Regi 16:34). 
Cetatea lui Hiel a fost distrusă de către irodieni, în anul 3 Înainte de Cristos. În anul 
următor, Archelaus a construit din nou Ierihonul, cetatea care exista la timpul în care 
Domnul Isus Cristos a umblat pe Pământ. Aceasta a fost distrusă de Vespasian, în 
anul Anul Domnului 68. 
 Israelului i s-a poruncit să extermine triburile canaanite. În această privinţă, 
trebuie înţelese următoarele lucruri: 

1. Crima reprezintă luarea unei vieţi din cauza urii rele. Luarea vieţii este  
justificată în pedeapsa capitală (Geneza 9:6, Romani 13), auto-apărare 
(Exod 22:2) şi război (Geneza 14). 

2. Canaaniţii au fost blestemaţi (Geneza 9:25). Ei erau nişte oameni răi,  
şi practicau cele mai josnice forme de imoralitate (Levitic 18:25). 
Arheologii care au săpat în ruinele cetăţilor canaanite s-au mirat că 
Dumnezeu nu i-a distrus mai devreme. 

3. Dacă în acea ţară ar fi existat oameni nevinovaţi sau care să aibă  
Credinţă, Dumnezeu i-ar fi iertat. Aceasta este evidenţiată de 
înregistrările cu privire la Noe, Lot, Rahab, Ninive şi cei 32.000 din 
Numeri 31:25. 

4. Dumnezeu le-a dat destul timp pentru a se pocăi (2 Petru 3:9). 
5. Precum un picior gangrenos trebuie să fie îndepărtat pentru a salva 

trupul, la fel şi Dumnezeu va face cu un individ sau un trib, pentru a 
păstra o familie sau o rasă. 

Oamenii nu sunt toţi egali. Toţi oamenii primesc un tratament egal. Aceia care 
se pocăiesc şi se încred în Dumnezeu, trăiesc. Aceia care Îl resping, mor. 
 În capitolul 7 se găseşte povestea tristă a înfrângerii lui Israel, de la Ai, 
datorită păcatului lui Achan. El a furat o haină şi ceva aur şi argint. Păcatul unui 
singur om a devenit păcatul întregii comunităţi. Păcatul secret din viaţa unui singur 
membru, poate aduce înfrângere peste întreaga biserică. Păcatul aduce moarte. 
Păcatele secrete au consecinţe publice. Păcatul unuia îi răneşte pe ceilalţi. Acestea 
sunt lecţiile din Iosua 7. 
 Povestea lui Achan este plină de avertismente. Păcatul lui Achan urmează 
aceeaşi cale, în jos, ca şi atunci când Eva rătăcea prin Grădina Eden. Marchează atent 
progresia sa: Am văzut... le-am poftit... le-am luat (v. 21). Mărturisirea a fost 
completă dar lipsită de valoare pentru că nu a fost făcută decât atunci când nu mai era 
nici o scăpare. Rapidă şi groaznică, totuşi necesară şi dreaptă, a fost judecata care a 
căzut peste omul care a păcătuit atât de grav. Păcatul lui i-a afectat pe ceilalţi. Au fost 
omorâţi oameni din cauza păcatului lui (v. 5). Conducători spirituali (v. 7) au fost 
clătinaţi şi doborâţi, din cauza păcatului său. Adunarea (v. 13) a fost rănită din cauza 
păcatului său. Familia lui (v. 25) a fost distrusă şi ea de păcatul lui. Duşmanii 
Domnului au fost întăriţi de păcatul lui. Ce preţ mare să plăteşti pentru câţiva bani şi o 
pereche de haine! 
 Naţiunea urma să lupte în zece bătălii. După nouă lupte ei puteau să păstreze 
prăzile luate. În esenţă, crima de neascultare a lui Achan s-a redus la faptul că şi-a luat 



pentru sine primele roade, a zecea parte, din pradă, în loc să o ofere, s-o jertfească 
Domnului (6:19). 
 În Iosua 8, oamenii se luptă având binecuvântarea lui Dumnezeu şi capturează 
cetatea Ai. Atacând Ierihonul şi Ai, Iosua a pus o barieră în centrul Canaanului, 
făcând astfel imposibil ca puternica coaliţie din nord şi sud, să se poată uni. Strategia 
lui de a se preface că se retrage a fost copiată de mulţi generali, care au urmat după el. 
Victoria obţinută în urma bătăliei a fost sărbătorită măreţ cu o citire publică a 
Cuvântului lui Dumnezeu. 
 Valea lui Achor a fost, nu numai locul unei pocăinţe naţionale şi a unei 
repudieri naţionale a păcatului dar a mai fost şi locul unei mari şi tragice expiaţii. 
Israel păcătuise aşa că ei au suferit dar a fost păcatul unui individ care a adus judecată 
peste toţi. Păcatul unui singur om a fost imputat întregului Israel şi a devenit astfel 
păcatul lor şi pentru aceasta, a căzut mânia lui Dumnezeu peste toată naţiunea. 
 Atunci când a fost descoperit păcatul acelui singur om şi când acesta a fost 
mărturisit înaintea lui Dumnezeu, păcatul care a fost imputat întregii congregaţii a fost 
reversat pe capul acelui singur criminal. Astfel, pedeapsa datorată unui păcat naţional, 
a fost, în final, transmisă asupra acelui om din a cărui vină a fost implicată toată 
naţiunea în judecata lui Dumnezeu asupra acelui păcat. Când au fost aruncate asupra 
acelui om pietrele care i-au adus pedeapsa cu moartea, acest fapt nu a făcut numai ca 
acel om care a comis păcatul, să-şi primească răsplata pentru neascultarea sa, ci 
totodată şi ca, prin moartea acelui singur om, toată naţiunea să fie iertată de acel 
păcat. Astfel a fost deschisă o „uşă a speranţei” prin valea necazului, prin care Israel 
să  poată  intra în ţara promisiunii. 
 Dragă prietene, poţi vedea tu cum Cristos a luat locul lui Adam şi cum a murit 
pentru păcatul unui singur om, care a devenit păcatul unei rase întregi şi cum, prin 
moartea acelui singur OM, viaţa poate fi oferită tuturor oamenilor? Haleluia! 
 Locul dintre Bethel şi Ai (8:9) a fost locul de aşezare al altarului lui Abraham 
(Geneza 12:8). Astfel, locul unde a fost făcută promisiunea ţării, este şi locul unde ea 
a început să se împlinească. Iosua construieşte un altar în acelaşi loc. Muntele Ebal 
(8:30-35). Aceasta s-a făcut în acord cu porunca din Deuteronom 27:2-8. 
 Acest munte împreună cu Muntele Gherizim, aparţin Muntelui Efraim. Între 
ele se întinde Valea Shechem. Şase triburi ocupau fiecare munte. Preoţii stăteau jos, în 
vale, având îm mijlocul lor chivotul legământului. Ei s-au întors spre Muntele 
Gherizim atunci când au pronunţat binecuvântările şi, apoi, uitându-se către Muntele 
Ebal, ei au repetat cuvintele blestemele. Toţi oamenii au răspuns la fiecare set de 
cuvinte, cu strigăte de „Amen”. 
 Acesta este unul dintre evenimentele din Biblie pe care mi le-aş fi dorit cel 
mai mult să le fi văzut. Istoricii spun că Ebal era gol şi chel şi Gherizim era verde şi 
fertil. 
 Capitolul 9 povesteşte cum Iosua a fost înşelat să facă o înţelegere cu 
ghibeoniţii. Lui i s-a poruncit să nu facă nici un tratat (1:8, Deuteronom 7:1ff). Dar 
ghibeoniţii cei vicleni l-au păcălit pe Iosua. Ei s-au deghizat ca oameni veniţi dintr-o 
ţară străină şi Israel a fost păcălit să facă o alianţă cu ei pentru că au acţionat fără să se 
consulte cu Domnul (vv.14-15). Ghibeoniţii erau hiviţi (v. 7) şi erau condamnaţi la 
extincţie, de către Dumnezeu, datorită zeilor lor (Exod 23:32). Domnul ştia că astfel 
de oameni vor fi o capcană pentru Israel şi că-i vor duce către o religie falsă şi la un 
amestec necurat de rase (Exod 34:12-16). Dumnezeu a avertizat că, dacă aceşti 
oameni nu erau distruşi, ei vor fi ţepi în ochii lor şi spini în coastele lor, un mare chin 
pentru ei şi vor atrage distrugere din partea Domnului (Numeri 33:51-56). Dumnezeu 
spusese să nu lase viu pe nimeni din ei (Deuteronom 20:16). 



 Ghibeon se află la o distanţă de 6 mile şi jumătate de Bethel şi la 8 mile Nord-
Vest de Ierusalem. Având cunoştinţă de distrugerea de la Ierihon, ei au plănuit acest 
complot care i-a expus mâniei altor naţiuni (Iosua 10:1-4), dar au profitat de şansa ce 
li s-a oferit pentru că ştiau că Dumnezeul lui Israel era superior tuturor celorlalţi zei. 
Ghibeoniţii spuneau 11 adevăruri şi 2 minciuni. Ei aveau dreptate mai mult de 80 la 
sută din ce spuneau. Nu este nevoie de multă drojdie ca să dospeşti tot aluatul. 
 De câte ori, în Cuvântul lui Dumnezeu şi în istoria omului, zeul stomac a dus 
la greşeli foarte mari (9:14)? 
 Plata pentru alianţa nepotrivită s-a făcut în 2 Samuel 21:1-6. 
 În capitolul 10 sunt cuceriţi împăraţii  din partea de Sud. Alianţa făcută de 
Israel cu ghibeoniţii i-a înfuriat pe împăraţii din Ierusalem, Hebron, Jarmuth, Jachish 
şi Eglon şi aceştia au mărşăluit contra lui Ghibeon. Atunci a venit Iosua ca să-l scape 
pe Ghibeon. El şi-a păstrat cuvântul dat, chiar dacă făcuse o greşeală. El a fost un om 
de onoare şi şi-a ţinut cuvântul dat. Dumnezeu a trimis o furtună cu grindină şi a 
prelungit lumina zilei ca să ajute pe Israel să învingă. Criticii şi necredincioşii nu vor 
deloc să aibă de a face cu acest miracol al soarelui care s-a oprit din mersul său şi 
criticii fac o referinţă la cartea lui Iaser. Însă profesorul Tokin de la Universitatea 
Yale a publicat nişte calcule arătând că o zi în istoria Pământului avea o lungime mai 
mare de 24 de ore. De fapt era aproape o zi dublă. 
 Aceasta este prima din multele miracole care implică Soarele. Vedem umbra 
sa care se dă înapoi (2 Regi 20:11, Isaia 38:8). Îl vedem coborând la amiază (Amos 
8:9). Îl vedem întunecat (Isaia 13:10, Ezekiel 32:7, Ioel 2:10, 31; 3:15, Luca 23:44, 
Revelaţia 6:12; 8:12; 9:2 şi 16:8). Mai citim şi despre momentul în care Soarele care 
nu mai coboară (Isaia 60:20). 
 Acest pasaj mai este plin şi cu multe referinţe profetice la a doua venire a 
Domnului Isus Cristos. DOMNUL a luptat pentru Israel (v. 14 cu Zaharia 14:3). 
Duşmanii lui Dumnezeu se ascundeau într-o peşteră (v. 16 cu Isaia 2:19-22, Revelaţia 
15 la 16). Îi vedem nemişcându-şi limbile contra lui Israel (v. 21 cu Deuteronom 
28:37 şi 2 Cronici 7:20). Sunt două blesteme, Galateni 3 şi Geneza 3. Astfel că cea de 
a doua venire (al doilea advent) este şi a doua rănire, dacă vrei. Apropie-te, pune-ţi 
picioarele pe grumazurile acestor împăraţi. (v. 24 cu Psalm 110:1, care este citat de 
6 ori în Noul Testament. Mai vezi şi Isaia 63:3). Victoria din Iosua 10 prefigurează 
victoria lor finală atunci când se va reîntoarce Domnul Isus Cristos. 
 Ierusalemul este astfel numit aici, pentru prima dată în Biblie. 
 Capitolul 11 povesteşte înfrângerea împăraţilor din Nord şi cucerirea 
teritoriilor lor. Partea nordică a ţării este cucerită. Au fost supuşi 31 de împăraţi şi ţara 
s-a odihnit după război. Este interesant de observat etapele urmate. Ierihonul era de 
nerezistat. La Ai ei s-au întâlnit cu un complot. La Ghibeon a existat o confederaţie şi 
la Iaban o agresiune directă. Concluzia care se poate trage de aici este că, pe măsură 
ce creşti în har (graţie) şi câştigi victorii pentru Domnul, creşte şi opoziţia din partea 
duşmanului. 
 Următoarea mişcare a lui Iosua acoperă capitolele 12-20. În general vorbind, a 
fost cucerită toată ţara (10:40; 11:23; 21:43), dar au mai rămas mici grupuri de 
canaaniţi (13:2-7; 15:63; 22:4 şi Judecători 1). După moartea lui Iosua, aceştia au 
produs necazuri lui Israel. Tot la fel, filistenii, sidonienii şi regiunile din Liban, au 
rămas încă necucerite. 
 Capitolul 13 marchează trista întoarcere a celor două şi jumătate de triburi, în 
deşert. Pentru cei cărora le place să se lege de semnificaţia numerelor, Iosua 13:13 
este prima menţiune a eşecului lui Israel de a asculta de însărcinarea avută. Soţia lui 



David, care l-a născut pe Absalom, provenea din aceşti oameni care ar fi trebuit să fie 
distruşi. 
 În capitolul 14, Caleb se luptă ca să obţină un munte care îi fusese promis în 
urmă cu 40 de ani, când se întorsese de la spionatul ţării promise. Mai doreşti să 
trăieşti prin credinţă, să te lupţi lupta cea bună şi să obţii promisiunile numai la o 
vârstă înaintată? Poţi şi tu. El i-a luat chiar pe acei oameni de care alţii se temeau 
(15:14). 
 În capitolul 15, Iuda îşi primeşte teritoriul promis. Acest trib a condus în 
călătorie iar acum deţine conducerea în posesiunea pământului. Iuda a stat primul, 
fiind tribul regesc. Posesiune atribuită lui a fost aceea a frontului de luptă, din prima 
linie. El a rămas loial mai mult timp faţă de toţi ceilalţi. 
 Porţia lui Efraim era o zonă frumoasă şi fertilă (15), cu toate acestea, era un 
loc de o mare dificultate aflându-se încă în mâinile canaaniţilor. Cele mai bogate 
binecuvântări pot fi posedate numai prin obţinerea victoriei împotriva celor mai 
puternici duşmani. Istoria lui Efraim este una tristă timp de multe secole şi eşecul lor a 
început aici. Biblia spune, Şi ei nu i-au izgonit pe canaaniţii care locuiau în Ghezer: 
dar canaaniţii au locuit printre efraimiţi până în ziua de azi şi servesc sub tribut. 
Acest greşeală iniţială a vânat tribul până când ei au ajuns să cadă în idolatrie. 
 Este interesant de observat că, în teritoriul alocat lui Manse, erau incluse şi 
unele dintre cetăţile lui Efraim. Mai mult, unele dintre cetăţile lui Manase se află şi pe 
teritoriul lui Asher şi Issachar. Motivul pentru aceasta poate fi, în primul caz, ca să 
marcheze unitatea dintre Efraim şi Manase ca fii ai lui Iosif şi pentru al doilea caz, 
Asher şi Issachar nu au fost destul de puternici să supună teritoriile atribuite lor. 
Efraim şi Manase au fost nemulţumite de pământul care li s-a atribuit şi s-au plâns lui 
Iosua. Răspunsul acestuia a fost foarte caracteristic. El ştia slăbiciunile acestor triburi 
şi că ele deveneau puternice numai prin conflict. El le-a instruit să urce în munţi şi să 
taie copaci şi să-i alunge pe duşmani, lărgindu-şi astfel graniţele prin cultivarea 
terenurilor posedate, decât prin a face să caute teren nou. Acela care este credincios 
în ceea ce este puţin, este credincios şi în ce este mult. El le-a spus să renunţe să se 
mai plângă şi să treacă la lucru. 
 În Iosua 18:1 a fost ridicat tabernacolul, în Shiloh şi el a rămas acolo 
(Judecători 21:12, 1 Samuel 1:3), până când filistenii au luat chivotul (1 Samuel 4). În 
zilele lui Saul, el a fost la Nob, în Beniamin (1 Samuel 21-22). El s-a aflat la Ghibeon, 
la începutul domniei lui Solomon (1 Regi 3, 2 Cronici 1). Nu se dă nici un motiv 
pentru ridicarea tabernacolului la Shiloh. Cu siguranţă că el era central pentru ţară şi 
poate că aceasta este cea mai simplă explicaţie. 
 În alegerea celor şate loturi rămase, primul din ele i-a căzut lui Beniamin. 
Beniamin a fost privit mereu ca ultimul dintre triburile lui Israel dar el nu este măsurat 
prin mărimea lui ci, mai degrabă, prin calibrul său. De-alungul timpului, Beniamin s-a 
apropiat de Iuda şi, în timpul marii diviziuni a naţiunii, el a mers împreună cu Iuda. 
 Teritoriul dat lui Beniamin erau o ţară muntoasă. Multe dintre cetăţi se aflau în 
locuri înalte. Ei erau socotiţi ultimii dintre triburi (1 Samuel 9:21, Psalm 68:27). Ei 
erau, totuşi, luptători viteji (Judecători 20:16). 
 Pe teritoriul lor s-au purtat multe bătălii faimoase (1 Samuel 14, 2 Samuel 15-
16, Isaia 10). 
 După ce fiecare trib şi-a primit lotul său, au fost făcute anumite alocaţii între 
triburi (19). Iosua a primit o porţiune mică de teritoriu aspru în interiorul teritoriului 
dat tribului său de către Efraim. În Iosua 19:49 mai citim că Biblia spune, După ce au 
sfârşit de împărţit ţara, după teritoriile ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui 
Nun, o moştenire în mijlocul lor. Iosua este o adevărată ilustraţie a slujirii creştine. 



El a fost mare pentru el a fost un slujitor pentru toţi. El şi-a dat viaţa pentru ca alţii să 
poată trăi. El s-a dat pe sine în sfinţire pentru a-i servi pe toţi oamenii, nu ca el să fie 
servit. După ce toţi ceilalţi şi-au primit moştenirea, câştigată pentru ei de conducerea 
prin credinţă a lui Iosua, atunci şi numai după aceea, el a primit şi partea sa. El a fost 
un om mare. 
 El a construit Timnathserah şi acolo el şi-a petrecut, în linişte, zilele care i-au 
mai rămas. El a ales un loc care nu avea absolut nimic despre care să vorbeşti, până 
când nu l-a construit el. Când Efraim s-a plâns (17), Iosua i-a îndemnat să se ducă în 
munţi şi să stăpânească acele teritorii. Atunci când i s-a oferit ocazia, el a practicat 
ceea ce a predicat. El a fost un lider mare. 
 Teritoriul a fost, deci, împărţit sub supravegherea lui Eleazar, preotul, şi a lui 
Iosua, cu conducătorii naţiunii. Totul a fost făcut la uşa tabernacolului, ca o 
recunoaştere că Domnul trebuie să fie centrul vieţii întregii naţiuni. 
 Elevul trebuie să observe cuvintele din Iosua 19:9: Moştenirea fiilor lui 
Simeon a fost luată din partea de moştenire a fiilor lui Iuda; căci partea fiilor lui 
Iuda era prea mare pentru ei şi de aceea fiii lui Simeon şi-au primit-o pe a lor în 
mijlocul moştenirii lor. Aceasta explică aşa-numitele discrepanţe în numărul cetăţilor 
din Simeon şi Iuda atunci când comparăm Iosua cu 1 Cronici pentru că învăţăm din 
acest verset că unele din aceste cetăţi au fost cerute de ambele triburi. 
 Capitolul 20 revizitează cetăţile de refugiu, câte 3 pe fiecare parte a Râului 
Iordan, puse deoparte pentru ucigaş. Cetăţile erau Chedeş, Sihem, Hebron, Beţer, 
Ramot şi Golan. Nu putea fi asigurat nici un sanctuar de refugiu pentru un criminal. 
Ele erau bine răspândite astfel încât oricine care se afla în nevoie, putea ajunge la ele. 
Aceste cetăţi de refugiu fiind cetăţi ale preoţilor, opurtau păcatul ucigaşului. Ceea ce 
era marele preot pentru levit, erau leviţii pentru naţiune. În ziua ispăşirii, toate 
păcatele naţiunii veneau, astfel, pe mâinile sale. La moartea sa, el era eliberat de lege. 
Aceia pe care el îi reprezenta, erau şi ei eliberaţi. Cetăţile de refugiu stau ca un model 
al Domnului Isus Cristos, care este accesibil întotdeauna pentru păcătoşii aflaţi în 
nevoie. 
 În capitolul 20 se face prima menţiune a Galileei. 
 În capitolul 21 ni se reaminteşte profeţia lui Iacob, cu privire la Simeon şi 
Levi. Îi voi împărţi în Iacob şi îi voi împrăştia în Israel a fost împlinit în cazul lui 
Levi, în distribuirea triburilor printre toate celelalte triburi. Levi nu avea nici o 
moştenire în acea ţară. El fusese separat de lucrarea de slujire. Celelalte triburi au dat 
din alocaţia lor 48 de cetăţi pentru leviţii care fuseseră puşi deoparte de Dumnezeu 
pentru serviciul în lucrurile sfinte. Principiul ca Dumnezeu să pună deoparte anumiţi 
bărbaţi pentru serviciul de slujire înaintea Sa şi asigurarea proviziei pentru acei 
slujitori de către cei pe care îi slujesc, reprezintă un principiu care se găseşte şi în 
Noul Testament. 
 Terminând luptele, cele 2 triburi şi jumătate caută să se întoarcă în deşert. Nu 
există nici o oprire a apelor care să le împiedice retragerea. Precum ei se chinuiau să 
treacă râul, i-a lovit frica. În procesul timpului, acest râu poate fi privit ca o linie de 
graniţă. Oricine aflalt la Est de el poate deveni înstrăinat. Reuben, Gad şi Manase, 
temându-se de această posibilitate de separare de proprii lor oameni, au hotărât să 
ridice un altar pe partea de Est a Iordanului, identic cu cel aflat pe cealaltă parte a lui. 
Urma să fie un semn, o dovadă, a faptului că ei erau de aceeaşi credinţă. 
 Când au auzit asta fraţii lor, s-au pregătit imediat de război. Ei au spus, Ce 
înseamnă păcatul acesta pe care l-aţi făcut împotriva Dumnezeului lui Israel, 
abătându-vă astăzi de la DOMNUL, prin faptul că v-aţi zidit un altar, ca să vă 
răzvrătiţi azi împotriva Domnului? Vi se pare prea mică fărădelegea din Peor, de 



care nu suntem curăţaţi nici până în ziua de azi, deşi toată adunarea DOMNULUI 
a fost lovită cu urgie, încât vreţi să vă abateţi azi de la DOMNUL?  (Iosua 22:16-
18). Triburile din deşert au replicat că nu a fost  nici o intenţie de rebeliune. Ele au 
spus că nu au ridicat altarul pentru închinare şi nu au avut niciodată intenţia să ofere 
jertfă şi nici să aprindă un foc, ci ca să fie o mărturie între noi şi voi şi între 
generaţiile noastre după noi, că voim să slujim DOMNULUI, înaintea Feţei Lui, 
prin arderile noastre de tot, prin jertfele noastre de mulţumire, ca să nu zică fiii 
noştri: Voi nu aveţi parte de DOMNUL! Ajungând la o vârstă înaintată, Iosua a 
adunat pe toţi conducătorii naţiunii ca să le dea un cuvânt de încurajare şi de 
îndemnare (23). El le-a reamintit de credincioşia lui Dumnezeu arătându-le ceea ce ei 
deja posedau. El i-a asigurat că Dumnezeu va continua să-i binecuvânteze dacă ei vor 
continua să asculte de Legea Sa şi dacă se vor păzi de contaminarea idolatriei. El a 
concluzionat îndemnul său: Iată, astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este 
pământesc; şi voi ştiţi în toată inima voastră şi în tot sufletul vosru că nici măcar un 
cuvânt din toate cuvintele bune pe care le-a spus DOMNUL, Dumnezeul vostru, cu 
privire la voi n-a rămas neîmplinit; toate au fost împlinite pentru voi, nici un cuvânt 
n-a rămas neîmplinit.  Eu cred că acele cuvinte pot să fie spuse de Domnul Isus 
Cristos către biserica Sa, atunci când noi ajungem în Cer. 
 Din nou, în capitolul 24, Iosua şi-a adunat bătrânii, de data aceasta pentru a le 
prezenta o scurtă istorie a trecutului, de la zilele lui Kerah, tatăl lui Abraham, în 
Mesopotamia, trecând apoi prin vieţile lui Isaac, Iacob, Moise, Aaron şi eliberarea lor 
din Egip şi vorbind despre credincioşia lui Dumnezeu în deşert. El a vorbit despre 
cum i-a adus Dumnezeu în acea ţară şi le-a supus duşmanii. Oamenii au fost de acord 
că Dumnezeu a fost credincios şi au promis că ÎL vor sluji. 
 Iosua i-a mustrat, arătând faptul că ei încă mai aveau idoli, unii din 
Mesopotamia şi unii din Egipt. El le-a spus că Dumnezeu este gelor şi că El nu va 
accepta o închinare făcută cu jumătate de inimă. Oamenii au strigat că ÎL vor sluji pe 
Domnul dar Iosua le-a spus că nu puteau să facă asta până când nu li se schimba 
starea inimii. 
 Apoi a fost reînnoit legământul. A fost ridicată o piatră, de către Iosua, sub un 
stejar. Oamenii au fost martori la acest legământ. 
 Iosua a folosit bine cărţile, la fel cum a făcut şi Moise în Deuteronom 31. El a 
explorat pământul, cu o carte (18:9). El a citit oamenilor cartea lui Moise (8:34). La 
Muntele Ebal, el a scris pe pietre, o copie a Legii (8:32). El a mai scris şi cuvintele pe 
care noi le avem şi pe care le cunoaştem ca fiind cartea lui Iosua, potrivit cu Iosua 
24:26. 
 Cartea se încheie, trist, cu moartea lui Iosua, al doilea mare conducător, cu 
moartea lui Eleazar, al doilea preot şi cu expunerea dragostei lui Israel pentru idoli. 
Oasele lui Iosif, purtate afară din Egipt, au fost îngropate în această ţară. 
 În final, este un mare tribut. Biblia spune, în Iosua 24:31, Şi Israel a slujit 
DOMNULUI în tot timpul vieţii lui Iosua. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Judecători 
 
 

Despre cartea Judecători s-a scris foarte puţin. Eu am în biblioteca mea mai 
puţine comentarii despre această carte, excepţie facând cartea Cronici. Ea este foarte 
interesantă de citit şi este plină de personaje. Părerea mea este că această carte este 
neglijată pentru că scriitorii creştini nu ştiu cum să se poarte cu un astfel de eşec din 
partea poporului lui Dumnezeu. Nu poţi să-ţi explici comportarea scandaloasă chiar a 
eroilor acestei cărţi, aşa că mergi mai departe şi învaţă din ele ( 1 Corinteni 10:1-11). 
Faptul că naţiunea  lui Israel a fost aleasă de Dumnezeu nu afectează cu nimic în ce 
priveşte natura păcatului din oamenii care alcătuiesc această naţiune. Cartea 
Judecători ilustrează potenţialul omului căzut şi arată cât de mult trebuie să trăiască 
sub controlul lui Dumnezeu chiar şi oamenii care ÎL cunosc şi care L-au văzut. 

Cartea Judecători începe de la moartea lui Iosua (Judecători 1:1). Aceasta este 
o carte a înfrângerii şi dizgraţiei. Versetul-cheie este 17:6, În acele zile nu era nici un 
rege în Israel, ci fiecare om făcea ceea ce era drept în proprii lui ochi. Aceasta 
reprezintă şi ultima propoziţie din carte. Domnul nu mai este Rege. Voia eu-lui 
propriu conduce acum. Observă bine expresia. Tragedia este că ideea omului despre 
ce este bine şi rău, corect şi greşit, este adesea exact opusă cu ideea lui Dumnezeu. 
Omul va privi mereu pozitiv, propriile sale greşeli. 

Scopul cărţii se împarte în două părţi, de a continua istoria lui Israel, naţiunea 
aleasă şi de a asigura o teribilă demonstraţie a depravării morale a omului arătând ce 
se întâmplă atunci când fiecare om face ceea ce consideră că este bine şi drept în 
proprii săi ochi. Rezumatul cărţii se găseşte în 2:10-19, unde citim despre 
binecuvântare, apoi despre neascultare, apoi despre pedepsire, apoi pocăinţă şi apoi, 
eliberare. Aceasta formează tema adeseori repetată, a cărţii. Dacă ai dorit o shiţă a 
cărţii, ea ar fi aceasta: păcat, servitudine, suplicaţie şi salvare, numai pentru 
reîntoarcere din nou la păcat. Cuvântul-cheie este rău, menţionat de 14 ori, iar 
cuvintele judecător, judecat şi judecată, sunt folosite de 22 de ori. 

Iosua este o carte a unei victorii incomplete. În loc să-i anihileze pe toţi 
duşmanii săi, Israel i-a tolerat pe unii, a luat tribut de la alţii, s-a amestecat cu alţii şi, 
în final, a văzut cum duşmanii îi înfrâng. Ce drum trist către eşec! 

Dumnezeu a permis ca aceste naţiuni păgâne să rămână în ţară, din anumite 
motive. Primul este pentru a-l pedepsi pe Israel (Judecători 2:3, 20-21). Al doilea este 
pentru a dovedi lui Israel să vadă din ce era făcut (2:22, 3:4). Al treilea este să-i dea 
lui Israel experienţă în război (3:2). Al patrulea este să prevină ţara să devină un 
deşert (Deuteronom 7:20-24). 

Dumnezeu vorbeşte de 6 ori, în carte, despre Israel că lucrează răul (3:7, 12; 
4:1; 6:1, 10:6 şi 13:1). Ca rezultat, citim de 6 ori, că ei au fost făcuţi captivi (3:8, 12; 
4:2; 6:1; 10:7 şi 13:1). Şi mai citim că tot de 6 ori ei au fost eliberaţi (3:9, 15; 4:23; 
8:28; 11:33 şi 16:30). 

Cartea Judecători are 618 versete şi 18.976 de cuvinte. Cartea Judecători 
acoperă perioada de timp cuprinsă de la cucerirea ţării şi până la ocuparea funcţiei de 
judecător a lui Samuel şi introducerea monarhiei. Istoria cronologică a cărţii se 
încheie cu capitolul 16 care se leagă, natural, cu 1 Samuel. Capitolele rămase şi cartea 
Ruth cuprind înregistrate evenimente care au avut loc în perioada acoperită de primele 
16 capitole. Cartea acoperă aproape 300 de ani, de la moartea lui Iosua şi până la 
moartea lui Samson. 
 Cartea este povestea neascultării şi dezastrului, în ce priveşte pe om şi este o 
poveste despre direcţie şi eliberare, din partea lui Dumnezeu. Judecătorii erau 



eliberatori ridicaţi de Dumnezeu în vremuri de nevoie deosebită, ca să lucreze pentru 
poporul Său. Cartea, ca întreg, revelează, pe de o parte, eşecul uriaş al lui Israel şi, pe 
altă parte, graţia persistentă a lui Dumnezeu. Naţiunea trecea printr-o perioadă de 
tranziţie, plină de multe pericole. O falsă tolerare a canaaniţilor a condus, în final, la 
practicarea idolatriei lor, exact cum a prezis Domnul. Cartea începe cu un compromis 
şi se termină cu o confuzie. Iată ce se întâmplă în fiecare viaţă care nu se supune lui 
Dumnezeu. Din cartea Judecători învăţăm că oamenii neascultători progresează încet 
sau chiar deloc. 
 Cartea vorbeşte despre 7 apostazii, urmate de o perioadă de confuzie şi 
anarhie. Dreptatea înalţă o naţiune dar păcatul este un reproş pentru orice om 
(Proverbe 14:1). Inima omenească este totdeauna gata să se îndepărteze de 
Dumnezeu. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că, cartea Judecători este şi o 
carte a eliberării. Există 7 apostazii şi 7 servitudini dar mai există şi 7 strigări către 
Dumnezeu şi există 7 eliberări. 
 Apostaziile se întind de la 3:7 şi până la 16:31. Agenţii folosiţi de Dumnezeu 
pentru a pedepsi pe Israel şi, în final, de a-l elibera, sunt enumeraţi mai jos. 
1. Mesopotamia   Othniel  3:7-11 
2. Moab, Ammon şi Amalek Ehud   3:12-31 
3. Canaaniţi   Debra, Barak  4:1-5:31 
4. Midian    Ghideon  6:1-8:32 
5. Abimelech   Tola, Iair  8:33-10:5 
6. Ammon   Iephta   10:17-11:40 
7.  Filisteni   Samson  13-16 
 Moabiţii şi amoniţii erau urmaşii incestului lui Lot. Zeul lor era Chemosh / 
Moloh, care era slujit prin aducerea de jertfe ce constau în uciderea de copii. 
Amalekiţii erau urmaşii lui Esau. Filistenii proveneau din Ham. Midianiţii erau 
sămânţa unirii dintre Abraham cu Keturah. Arabii proveneau din Ishmael. Violarea 
principiilor căsătoriei din Geneza 2 a fost cauza pentru moartea, distrugerea şi durerea 
cea mai mare din toată istoria omenirii. 
 Judecători 17-18 vorbeşte despre apostazia lui Mica cu Daniţii. Capitolul 19 
vorbeşte despre revolta de la Ghibeah şi Judecători 20-21 înregistrează războiul contra 
lui Beniamin. 
 În cartea Judecători sunt prezentate 3 adevăruri. 

1. Neascultarea faţă de Dumnezeu aduce opresiune şi robie. 
2. Pentru a conduce un popor pe drumul cel bun este nevoie de o 

persoană puternică. Eliberarea, libertatea şi victoria vin printr-un om şi 
nu printr-o mişcare sau o mulţime. 

3. Dumnezeu răspunde cu eliberare, la pocăinţa şi rugăciunile oamenilor 
Săi care sunt oprimaţi. 

4. Majoritatea oamenilor este greşită, totdeauna. 
Potrivit cu tradiţia iudaică, autorul acestei cărţi este Samuel. Ea trebuie să fi fost scrisă 
înainte ca David să cucerească Ierusalemul, pe baza lui Judecători 1:21: Copiii lui 
Beniamin nu i-au alungat pe iebusiţii care locuiau în Ierusalem; ci iebusiţii 
locuiesc împreună cu copiii lui Beniamin, în Ierusalem, până în ziua de azi. Ea pare 
să fi fost scrisă, de asemenea, după întemeierea regatului, datorită afirmaţiei, În acele 
zile nu era nici un rege în Israel.  

Păcatul reprezentativ, din cartea Judecători, a fost idolatria (2:2-3, 11-19; 3:6- 
7; 6:10; 8:27-33; 10:6:16; 17:3-5; 18:14-31; 21:25). Idolatria israeliţilor variază după 
religia oamenilor la ai căror zei se închinau dar, în fiecare caz, aceasta era o 



respingere a Domnului, a chemării lor ca naţiune şi a tuturor obligaţiilor pe care le 
aveau în legământul încheiat de Dumnezeu cu ei. 
 Mesopotamienii se aflau departe, în Nord-Est, dincolo de Siria. Moabiţii şi 
amoniţii erau la Est de Iordan. Canaaniţii se aflau în Nord-Vestul ţării. Filistenii se 
aflau la Vest, pe malul Mării Mediteraniene. Amalekiţii se aflau în peninsula Sinai. 
Midianiţii ocupau Arabia. Din aceasta se va vedea că israeliţii erau atacaţi din fiecare 
parte. 
 Mai trebuie observat şi faptul că eliberatorii sau judecătorii veneau din cel 
puţin 8 dintre triburi: din Iuda, Othniel, Ibzan şi, probabil Debora; din Beniamin, 
Ehud; din Naftali, Barak; din Manase, Ghideon; din Issachar, Tola; din Zebulo, Elon; 
din Efraim, Abdon; din Dan, Samson, din Levi, Eli şi Samuel; şi Iefta şi Iair erau 
ghileadiţi. 
 Este interesant să observăm următoarele paralele: 
  Judecători  Iosua  Judecători Iosua 
  1:10-15  14:6-15 1:27-36 16:10 
     15:13:19   17:11-13 
  1:19   17:16  1:29  16:10 
  1:20a   14:9  1:36  15:3 
  1:20b   15:14  2:3  23:13 
  1:21   15:63  2:6-10  24:28-31 
 Judecători 1 vorbeşte despre tolerarea canaaniţilor de către Israel. De aici a 
început tot necazul. Capitolul 2 face un sumar al lui 3:1-16:31, o perioadă de aproape 
334 de ani. Oamenii pe care Dumnezeu a poruncit să fie distruşi complet 
(Deuteronom 7:2-4), se ridică de şase ori pentru a pedepsi naţiunea neascultătoare. 
Tot la fel, dacă noi tolerăm să existe păcat în vieţile noastre, el se va ridica împotriva 
noastră pentru a ne lovi şi răni (şi distruge). 
 Generaţia născută din greutăţile deşertului, sub conducerea puternică a lui 
Iosua, a cucerit ţara promisă dar refuzul lor de a distruge altarele zeilor păgâni ai 
naţiunilor cucerite, a devenit un bloc de poticnire pentru următoarea generaţie. Ei au 
murit şi noua generaţie stabilită în ţara plină de belşug, a căzut repede în închinarea la 
zeii păgâni ai vecinilor lor idolatri. Şi toată acea generaţie s-a alăturat părinţilor ei. 
Şi s-a ridicat o altă generaţie după ei care nu L-a cunoscut pe DOMNUL şi nici 
lucrările pe care El le-a făcut pentru Israel. Aceasta se întâmplă cu orice mişcare 
divină care, în final, cade. 
 Ei au început să se închine la zei ca Baalim, Baal şi Ashtaroth şi neascultarea 
lor a devenit cauza căderii copiilor lor. Închinarea la zeul Ashtaroth era păcatul 
specific naţiunii canaanite. Era o religie atât de stricată şi de rea încât imoralitatea 
sexuală era ridicată la rangul de act de închinare. Ashtaroth este numită Regina 
cerului (Ieremia 44:18-19) şi copiii lui Israel plantau mici păduri de pomi unde 
puneau o statuie a acestei femeie Regină, în mijlocul acelei păduri de pomi. Dacă ai 
întrebat pe un închinător modern al lui Ashtaroth, ce făceau ei, ei ţi-ar fi spus că nu se 
închinau la idoli. Ei le foloseau ca pe nişte „ajutoare pentru închinare”, şi ţi-ar fi spus 
că idolul lor este „fecioara cea binecuvântată”. 
 Dumnezeu dorea ca poporul ales de El să-şi dea seama că erau un popor sfânt 
care nu trebuia să se amestece cu naţiunile păcătoase, stricate şi rele, din jurul lor. 
Dumnezeu ştia că separaţia l-a făcut puternic pe poporul Sau. Astăzi, creştinii trebuie 
să-şi amintească faptul că noi ne aflăm în lume dar că nu aparţinem lumii, nu suntem 
ai lumii. Noi trebuie să fim mereu aproape de Dumnezeu. Noi trebuie să luptăm 
împotriva păcatului. Trebuie să luptăm contra nedreptăţii. Atunci când nu luptăm 
împotriva păcatului, ne predăm atacurilor lui şi suntem învinşi. 



 Judecători 3 începe înregistrarea apostaziei. Şi ele trebuiau să încerce pe 
Israel, să afle dacă ei vor asculta la poruncile DOMNULUI (v. 4). Idolatria, 
indiferent ce formă are ea, se spune că este inspirată de diavol (Levitic 17:7; 
Deuteronom 32:17, 1 Corinteni 10:19-22) şi duce, inevitabil, la degradare. Iehova 
acuză pe Israel de 7 păcate: şi ei au luat pe fiicele acestora de soţii, iar pe fiicele lor 
le-au dat fiilor lor şi au slujit dumnezeilor lor. Şi copiii lui Israel au făcut ce este 
rău înaintea DOMNULUI, au uitat pe DOMNUL Dumnezeul lor şi au slujit 
Baalilor şi idolilor (3:6-7). 
 Pedeapsa pentru această fărădelege a stat în 8 ani de asuprire a Israelului, de 
către naţiunea mesopotamiană, locul pe care l-a părăsit Abraham (Geneza 12:1-3). 
Aflaţi sub această apăsare, ei au strigat la Dumnezeu şi El i-a auzit. Primul dintre 
judecători a apărut în persoana lui Othniel, un nepot al lui Caleb. El s-a rugat şi a mers 
la război.  Naţiunea pocăită a fost eliberată. Au urmat apoi 40 ani de odihnă. 
 Odată cu moartea lui Othniel, oamenii au început să păcătuiască din nou. De 
această dată pedeapsa a venit prin Eglon, împăratul lui Moab. După ce au trecut 18 
ani de asuprire, ei au strigat din nou la Dumnezeu. Stângaciul Ehud şi cadoul său sub 
forma unui pumal, a fost eliberatorul, după care au urmat 80 ani de pace. 
 A urmat apoi un conflict de şapte ani, cu filistenii, înainte ca Shamgar să 
elibereze poporul. El avea numai un os de bou. Nimeni nu ar considera aceasta o armă 
de război şi totuşi Domnul l-a ajutat pe Shamgar să-i învingă pe filisteni, cu o unealtă 
ţărănească. O astfel de victorie extraordinară s-a datorat punerea acestei unelte simple 
în mâna omului potrivit. Biblia, pusă în mâna şi inima unui copil al lui Dumnezeu, 
care este supus total lui Dumnezeu, poate alunga înapoi duşmanul şi poate aduce 
eliberare unui suflet bolnav din bolii păcatului. 
 Judecători 4 vorbeşte despre Debora şi Barac. Ea era o profetă, la fel ca 
Miriam (Exod 15:20) şi Huldah (2 Regi 22:14), nu o judecătoare. După cei 80 ani de 
odihnă, copiii lui Israel au păcătuit din nou şi au fost daţi în mâinile lui Iabin, 
împăratul canaaniţilor. Au urmat, apoi, 20 de ani de opresiune şi suferinţă, care au 
devenit cei mai răi sub Sisera, căpitanul armatelor lui Iabin. Din nou, în penitenţă, 
israeliţii au strigat la Dumnezeu şi El i-a auzit. De data aceasta El le-a dat-o pe 
Debora. Inspirat de încurajarea ei, Barac s-a dus la luptă. Debora s-a rugat şi Israel a 
câştigat o victorie glorioasă. Sisera a fugit pe jos şi a căutat refugiu în cortul unei 
femei numite Iael. După puţin unt cu lapte, el s-a întins să doarmă puţin şi ea l-a ucis, 
bătându-i un ţăruş în tâmplă. 
 Biblia spune că Dumnezeu foloseşte lucrurile slabe (1 Corinteni 1:27) şi, în 
cartea Judecători, sunt folosite 7 astfel de lucruri slabe:  o mână stângă (3:21), un os 
de bou (3:31), o femeie (4:4), un cui - ţăruş (4:21), o bucată dintr-o piatră de moară 
(9:53), un urcior şi o trompetă (7:20) şi mandibula unui măgar (15:16). Domnul îl va 
folosi pe Luther, fiul unui miner, pe Langley, fiul unui cioban, pe Melancthon, fiul 
unui armurier, pe Knox, fiul unui plain burgess. Dumnezeu nu are nevoie de oameni 
mari sau de mari arme. El este un mare Dumnezeu şi va folosi ceea ce este la 
îndemână. 
 În capitolul 5 avem cântecul de victorie al lui Debora. El se poate împărţi în 
două părţi principale. În 5:1-11 se găseşte mare expresie de încredere, povestind 
istoria victoriei. Totul este atribuit prezenţei şi intervenţiei directe a lui Dumnezeu. A 
doua parte a cântecului sărbătoreşte victoria. Debora critică aspru şi dispreţuie pe cei 
care au refuzat să răspundă chemării. Ea a blestemat pe cei  neutri şi a binecuvântat pe 
femeia care i-a dat lovitura mortală lui Sisera. Cântecul se termină cu bucurie, Aşa să  
piară toţi duşmanii Tăi, DOAMNE! Dar cei ce-L iubesc să fie ca soarele când se 



arată în puterea lui! După această eliberare, ţara a avut odihnă patruzeci de ani (v. 
31). 
 Majoritatea din ceea ce a cântat Debora nu avea nimic de a face cu bătălia 
împotriva lui Sisera. Acesta este un material profetic care are legătură cu a doua 
venire a Domnului Isus Cristos. 
 Judecători 6 începe cu povestirea emoţionantă a lui Ghedeon. După trecerea a 
40 de ani, păcatul a adus, din nou, pedeapsa. Timp de 7 ani, midianiţii i-au asuprit pe 
ebrei. Este zugrăvită o imagine groaznică în care oamenii lui Dumnezeu se ascund în 
grote, peşteri şi întărituri. Israel, din nou, a strigat către Domnul. 
 Datorită eşecului din zilele lui Iosua, Israel se mai luptă încă cu duşmanii aflaţi 
pe acest teritoriu (6:3). 
 Ghedeon bătea grâu în teasc, în ascuns, ca să-l ascundă de madianiţi. Îngerul 
Domnului i-a apărut şi i s-a adresat cu viteazule, şi a spus, Du-te cu puterea aceasta 
pe care o ai. Această poruncă poate fi interpretată numai în lumina cuvintelor care 
urmează imediat, în continuare, nu te-am trimis Eu? Ghedeon, în el însuşi, nu avea 
nici o putere. De fapt, el era un bărbat foarte fricos dar avea o convingere reală despre 
adevărata stare a poporului (vv. 11, 15). El avea o ureche atentă la profeţie (vv. 8-13). 
El nu avea nici o încredere în carne (v. 15). El avea pacea lui Dumnezeu care venea 
prin graţia (harul) lui Dumnezeu (vv. 17, 18, 22, 25). El a fost ascultător în lucruri 
mici (vv. 33-35) şi el nu s-a temut să critice o religie falsă şi să-i distrugă idolii (vv. 
28-30). 
 Înainte să intre în bătălie, Ghedeon era foarte nerăbdător să fie sigur că se afla 
în voia lui Dumnezeu. El L-a pus pe Dumnezeu la încercare, dându-I un test, prima 
dată cu un văl de lână udă, apoi cu un văl de lână uscată şi Dumnezeu a răspus cererii 
lui Ghedeon. El o va face mereu dacă noi ÎL căutăm conştiincios ca să facem voia Sa, 
potrivit cu Cuvântul Său. Domnul, vorbind prin profetul Maleahi, a spus, puneţi-Mă 
astfel, la încercare (Maleahi 3:10). Elementul real de măreţie, din Ghedeon, era că a 
înţeles că el nu reprezenta şi nu putea face absolut nimic. El ştia că acel succes nu 
urma să depindă de ce era el, ci numai de Dumnezeul lui. Ghedeon a dărâmat altarul 
lui Baal şi a restaurat închinarea la Dumnezeu Iehovah. 
 Citim în Judecători 6:8, DOMNUL a trimis copiilor lui Israel un profet... 
Acesta este primul caz din Biblie al unui profet pe care Dumnezeu îl trimite unei 
naţiuni. Era de cea mai mare importanţă faptul că eliberarea lui Israel să fie 
recunoscută ca fiind, în totalitate, lucrarea lui Dumnezeu. Astfel că primul lucru la 
care a fost chemat să-l facă Ghideon, a fost să selecteze armata. Ca răspuns la 
chemarea lui la arme, se oferiseră voluntari 32.000 de bărbaţi. 
 Primul test impus a fost o proclamaţie ca toţi cei care erau slabi de inimă şi 
fricoşi, să se întoarcă de bună voie şi, ca urmare, doi din trei oameni, s-au întors. 
 A urmat apoi al doilea test. Bărbaţii care se aplecau pe genunchi ca să bea apă, 
nu erau destul de alerţi la pericol. Bărbaţii care beau apă din palmele lor, sorbind-o, 
erau observatori şi luptători. Cei care se aplecaseră pe genunchi, este posibil ca să fi 
îngenuncheat, să se închine, şi imaginii lui Baal, aşa că aceştia au fost socotiţi 
nevrednici pentru bătălie şi au fost trimişi acasă. În urma acestui test s-au întors acasă 
22.000 de oameni. 
 Dacă te uiţi la Judecători 12:6, aceasta înseamnă, probabil, 20 plus 2 mii. Dacă 
au mai rămas 10 mii, atunci trebuie să fi fost 12 mii şi 20, cu 9.700 de oameni care s-
au întors acasă după al doilea test. Numai un număr de o mie de oameni, din fiecare 
trib, a fost trimis la bătălie. Socotim aceasta din Numeri 31:4. Cele patru motive 
pentru reîntoarcere se găsesc în Deuteronom 20:5-8. 



 Armata lui Ghedeon a fost redusă la o mână de numai 300 de oameni. Şansele 
finale din această bătălie, erau de 1 contra 450. Aceşti oameni au mărşăluit către 
victorie, cu o trompetă ca mărturie şi cu un ulcior, care să vorbească despre vasul de 
pământ al sinelui fiind spart, cu o torţă, care să vorbească despre flacăra Duhului 
Sfânt al lui Dumnezeu şi au mai mers cu un strigăt, Sabia DOMNULUI şi a lui 
Ghedeon. 
 Noi învăţăm din Judecători 7 că armata lui Dumnezeu este o minoritate de 
oameni (v. 7), că mulţi încep dar nu şi termină (v. 3), că credinţa va fi testată 
(încercată) înainte de bătălie (v. 4), că lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută de 
oameni credincioşi (v. 3), că Dumnezeu caută oameni care să fie alerţi (vv. 5-7) şi că 
singura noastră nevoie este puterea lui Dumnezeu (v. 2). Dumnezeu a lucrat minunat 
şi le-a dat, în acea zi, o mare victorie. 
 Potrivit cu ce scrie în Judecători 8:4, Israel nu a pierdut nici măcar un singur 
om. Împreună cu Ghedeon se aflau 300 de oameni, în momentul în care au trecut Râul 
Iordan. Ei erau obosiţi, totuşi înaintau. Ei au căutat ajutor de la alţii (vv. 5-6), dar 
nimeni nu li l-a dat. Ei erau depăşiţi numeric (v. 10) şi se luptau în întuneric (vv. 12-
13). Aceasta este o imagine a bisericii Domnului din aceste zile de pe urmă. 
 În capitolul 8, Ghedeon are de a face cu necazuri interne. Oamenii lui Efraim 
obiectau pentru că el nu-i chemase în ajutorul său. Oamenii lui Succoth şi Penuel 
refuzaseră să ajute, într-un moment de criză. Metoda lui Ghedeon cu Efraim a fost 
conciliatorie şi cu oamenii lui Succoth şi Penuel, a fost severă. 
 El a refuzat atunci când oamenii au dorit să-l facă rege. El a recunoscut că 
Dumnezeu era suficient ca Rege. Pe de altă parte, construirea unui efod sugerează că 
el însuşi a luat unele din funcţiile preoţeşti. Efectul a produs rău şi a avut ca rezultat 
deteriorarea caracterului lui Ghedeon. Aceasta este o notă tristă din viaţa acestui om 
mare. 
 Judcători 8:24 conţine o remarcă neînsemnată, (Duşmanii aveau inele de aur, 
căci erau ismaeliţi.) Ismael şi Madian erau fraţi vitregi (Geneza 37-25-36, 39:1). Ei 
erau fiii lui Abraham cu Hagar şi Ketura (Geneza 16:11; 25:1). Aici vedem că toţi 
madianiţii erau ismaeliţi dar că nu toţi ismaeliţii erau madianiţi. 
 Imediat după ce a murit Ghideon, oamenii s-au întors la rău. Judecata 
Domnului a venit, de data aceasta, din interiorul şi nu din afara naţiunii. În capitolul 9, 
Abimelec, fiul lui Ghedeon, i-a omorât pe toţi fraţii lui, în afară de Ionatan şi a căutat 
să domnească. Gaal, fiul lui Ebed, a profitat de această situaţie ca să-i întărâte pe 
oamenii lui Şechem împotriva lui Abimelec. Abimelec a ripostat cu măsuri drastice şi 
brutale şi apoi a murit când o femeie i-a aruncat în cap cu o piatră de moară. Aceasta 
este una din cele 10 ori când ni se spune în Scriptură, că un bărbat este omorât de o 
femeie. 
 Aceasta a fost prima încercare de a stabili un regat în Israel. Acesta s-a realizat 
cu 283 de ani mai târziu după Moise şi cu 257 de ani înainte de Saul. 
 Parabola (pilda) copacilor, din Judecători 9, este plină de semnificaţii. 
Măslinul (vv. 8-9) era un pom roditor, productiv, care trebuia să strălucească pentru 
Domnul,  peste pământ. Aceasta este o imagine a lui Israel (Zaharia 4:3ff). El a 
preferat să servească pe Dumnezeu şi omul, decât să domnească. 
 Smochinul (vv. 10-11) era roditor, asigurănd supravieţuire şi putere. 
Smochinul este conectat cu religia (Geneza 3). Israel trebuia să fie un smochin dulce 
dar a eşuat (Ieremia 24, Matei 21:19). El a preferat să servească pe Dumnezeu, cu 
credincioşie, în loc să domnească.  



 Viţa de vie (vv. 12-13) rodeşte struguri şi produce vin. Israel a dat greş şi aici 
(Isaia 5:1-4). Isus a punctat că El era adevărata viţă (Ioan 15) pentru că Israel devenise 
cea falsă. Aici se dă răspuns la primele două. 
 Spinul (vv. 14-15) este fără valoare, fără rod, neproductiv şi nu este nici o 
binecuvântare pentru Dumnezeu sau pentru om. Astfel sunt despoţii, înainte de a veni 
la putere. Puterea le dă dreptul legal. 
 După moartea lui Abimelec, a existat o perioadă de aproape 40 de ani de 
linişte, sub conducerea judecătorilor Tola şi Iair (10). După aceasta, a urmat o 
perioadă caracterizată printr-o abandonare aproape totală a poporului, către idolatrie. 
Lista formelor prin care a luat efect idolatria, este înspăimântătoare. Judecata lui 
Dumnezeu împotriva lor, a venit prin filisteni şi Ammon şi a continuat timp de 18 ani. 
Din nou, Israel a strigat după milă şi au mărturisit că au păcătuit dar, la fel ca mulţi 
oameni care strigă de tristeţe pentru consecinţele păcatului şi nu pentru faptele lor 
păcătoase, aceste mărturisiri erau atât de egoiste deoarece nu aveau legate de ele nici 
un real sens de vinovăţie. 
 Domnul le-a reamintit că ei au făcut asta de mai multe ori şi că El a intervenit 
numai să-i vadă că ÎL uită din nou, iarăşi, pentru alţi dumnezei. Pentru aceasta, El a 
refuzat acum să-i mai audă. El i-a îndemnat să caute scăpare de la zeii pe care îi 
serveau. În aceste circumstanţe, oamenii şi-au arătat dorinţa grabnică de a renunţa la 
zeii lor falşi şi să-L servească pe Dumnezeu pentru ca mila Lui să coboare asupra lor. 
 Dumnezeu nu vrea numai să audă din gurile noastre că ne pocăim, ci El vrea 
să vadă această pocăinţă în vieţile noastre. 
 Capitolul 11 povesteşte cazul tragic al lui Iefta. El era fiul unei curve. El 
fusese dezmoştenit de către fiii legitimi ai tatălui său. Israel i-a promis că îl vor ajuta 
să-şi recapete dreptul de moştenire dacă urma să lupte pentru ei, ca şi conducător al 
lor. 
 Iefta le-a acceptat invitaţia. El a făcut apel la Ammon ca să se retragă dar 
atunci când regele a refuzat, Iefta s-a pregătit de bătălie. În acest moment el a făcut o 
greşeală tragică când a promis Domnului că Îi va oferi o jertfă de ardere de tot primul 
lucru din casa lui pe care-l întâlnea după ce se întorcea de la bătălie, dacă Dumnezeu 
îl ajuta să-i dea victorie. 
 Dumnezeu a lucrat pentru el şi victoria a fost câştigată. Fiica sa a fost prima 
care i-a ieşit să-l întâmpine. El şi-a ţinut jurământul. 
 Comentatorii au aproape toţi, aceeaşi părere în asaltul lor asupra textului din 
Biblie, la acest moment. Raţionalismul lor spune că Dumnezeu nu ar fi aprobat 
niciodată un astfel de sacrificiu. De fapt, Noe, Moise, David, Paul, Petru, Ilie şi 
Ghedeon, toţi au făcut lucruri pe care Domnul nu le-a aprobat. Oamenii care dădeau 
învăţătură la şcoala biblică la care mergeam (timp de un semestru, destul de mult ca 
să-mi dau seama că nu aveam ce căuta acolo), învăţau, de fapt, că Iefta a sacrificat un 
cocoş. Nu ştiu cum arăta fiica lui Iefta dar, cu siguranţă că Duhul Sfânt o putea 
deosebi de un cocoş. Dacă ar fi fost un cocoş, acesta este unul dintre cele mai 
incredibile miracole din Biblie, ca timp de 2 luni, un cocoş să urce şi să coboare pe 
munţi bewailing its virginity. Câţi oameni cunoşti tu care ţin cocoşi în casă? 
 Trebuie să ţinem minte că oamenii buni nu au dreptate totdeauna. Doar pentru 
că Dumnezeu dă o victorie unui om, nu înseamnă, neapărat, că un om este un om bun. 
Iefta era, însă, un om al credinţei. Hel credea şi se încredea în Dumnezeu (Ebrei 11) 
dar asta nu înseamnă că tot ceea ce făcea el era plăcut în ochii Domnului. Nu rescrie 
tu Biblia. Nu trebuie să acoperi tu pentru Dumnezeu. Dumnezeu a folosit oameni 
păcătoşi încă de când Adam a ieşit afară din Grădina Eden. 



 După victoria lui Iefta, bărbaţii din Efraim s-au plâns că ei nu au fost chemaţi 
să ajute. Iefta nu a încercat să se ămpace cu ei, ci i-a pedepsit. Unitatea poporului 
părea să se fi pierdut. 
 Ibza din Betleem a domnit 7 ani. Elon din Nebulon a domnit 10 ani. Abdon, 
fiul lui Hillel, a domnit 8 ani. În tot acest timp, Israel a căzut înapoi, în păcat, astfel că 
Dumnezeu l-a dat pe mâna filistenilor. Timp de 40 de ani ei au fost dominaţi până 
când Dumnezeu le-a dat ultimul judecător. 
 Povestea lui Samson este o povestire fascinantă despre puterea folosită greşti, 
despre pofte carnale, negând puterea lui Dumnezeu şi despre eşec în mijlocul fiecărui 
triumf. 
 Totul părea să fie în favoarea sa. Naşterea sa fusese prezisă de un înger.Modul 
său de pregătire a fost dat de Manoah, tatălui său de căte acest vizitator ceresc. 
 Biblia spune Şi Duhul DOMNULUI a început să-l mişte la Mmahane-Dan, 
între Ţoreea şi Eştaol (Judecători 13:25). Dacă el ar fi cedat impulsurilor Duhului 
Domnului şi ar fi ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu, ce diferit s-ar fi citit povestea 
sa. Câţi dintre noi vor avea astfel pentru moştenire: Duhul....uneori. 
 Cheia vieţii lui Samson este că Samson s-a coborât (Judecători 14:1). Plin de 
putere şi pasiune, tânărul Samson a văzut o femeie filisteană pe drumul său către 
Timna şi a dorit  să o facă soţia lui. Părinţii lui au încercat să vorbească cu el despre 
asta dar el şi-a permis să fie dus înspre dezastru, de către pasiunile sale. 
 Curând, el şi-a pierdut jurământul nazaritean (fără vin, fără moarte, fără lamă 
de bărbierit) când a coborât la viile unde el a alergat către un leu furios (14:5, 8). Apoi 
el şi-a pierdut simţul prezenţei lui Dumnezeu (16:20). După aceea şi-a pierdut 
conştiinţa. Fiecare pas făcut în jos a devenit din ce în ce mai uşor şi mai natural. El a 
pierdut marca distinctivă a  caracterului pelerinajului său, adică părul său. Apoi el şi-a 
pierdut vederea, urmată de pierderea libertăţii. Ca rezultat, el şi-a pierdut demnitatea 
ca judecător şi conducător iar, în final, el şi-a pierdut propria viaţă. 
 Deşi el a judecat pe Israel douăzeci de ani, în zilele filistenilor (15:20), este 
greu să găseşti cea mai mică dovadă în viaţa lui Samson, despre vre-o relaţie cu 
Dumnezeu. Pare, mai degrabă, că Domnul a folosit o viaţă atroce, pentru a-Şi împlini 
scopurile. Prostiile sale cu femeile, asalturile sale răzbunătoare, dispreţul său pentru 
binecuvântările lui Iehova din viaţa sa, sunt toate dezgustătoare. Faptul că el se află pe 
lista credinţei (Ebrei 11) pentru că a chemat pe Dumnezeu în ultimul ceas demn de 
milă, arată cât de puţin se aşteaptă Dumnezeu, în harul Său, sau cere, de la omul căzut 
în păcat. 
 Povestirii lui Samson i se acordă mai mult spaţiu decât oricărei alt judecător, 
nu pentru că el a fost cel mai bun dintre ei, ci datorită anumitor circumstanţe şi 
trăsături care au o importanţă deosebită. Observă că: 

 Perioada de supunere este de două ori mai lungă decât următoarea, care 
este cea mai lungă din toată istoria cărţii Judecători. În timpul lui 
Debora, canaaniţii l-au asuprit pe Israel timp de 20 de ani, dar 
opresiunea filistenilor a durat 40 de ani. 
 Acolo unde Othniel, Ehud, Debora şi Barak, Ghedeon şi Iefta, au 

eliberat pe Israel, Samson nu i-a eliberat de filisteni. Cei 20 de ani ai 
săi, în calitate de judecător, au avut loc în timpul, şi nu după 
opresiunea filistină. 
 Au fost ridicaţi şi alţi judecători, în vremurile de criză, dar Samson, 

spre deosebire de toţi ceilalţi, a fost dedicat acestei sarcini încă înainte 
de naşterea sa. 



 Din cele 7 referinţe din cartea Judecători, la Spiritul DOMNULUI, 4 
din ele  apar în legătură cu Samson (13:25; 14:6, 19 şi prin implicare în 
16:20). 
 Din cele 23 de referinţe, din carte, la îngerul DOMNULUI sau la 

Dumnezeu, 13 din ele se găsesc în legătură cu naşterea lui Samson. 
(Şapte din referinţele rămase, se găsesc în povestea lui Ghedeon). 
 Dintre toţi judecătorii, Samson era singurul nazarit. 
 Numai Samson a fost singurul, dintre toţi judecătorii, care a intrat într-

o relaţie a sorţii care i-a fost fatală, cu duşmanul său. 
 Numai despre Samson este relaltat că a fost părăsit de DOMNUL 

(16:20). 
 Samson a fost singurul dintre toţi judecătorii, care a murit în captivitate 
şi a lăsaat pe Israel în robie faţă de filisteni. 
 Povestea lui Samson se leagă, direct, cu judecătoria lui Eli şi cu 

povestea lui Samuel. 
 

În Judecători 17 începem secţiunea de confuzie şi corupţie. Capitolul  
Înregistrează evenimente care trebuie să fi avut loc la scurt timp după moartea lui 
Iosua. Ele ne dau o imagine a stării interioare a naţiunii. Israel L-a uitat pe Dumnezeu. 
Acum noi vedem adâncimea păcatului în care se afundase. Prima dată găsim o stare 
de confuzie în viaţa religioasă a naţiunii (capitolele 17-18). În al doilea rând, găsim 
confuzie în viaţa morală a naţiunii (capitolul 19). După aceea, găsim confuzie în viaţa  
politică (capitolul 21). Aceasta este o imagine a unui popor care face un spectacol de 
suprafaţă religios, în timp ce acţionează în toate planurile, împotriva voii revelate a lui 
Dumnezeu. 
 Mica îşi pune imagini (icoane) în casa sa. El şi-a ordinat şi propria sa preoţie. 
Ambele acţiuni au fost făcute ca el să poată obţine un profit din traficarea religiei. 
Consimţământul unui levit, de a deveni un preot în casa lui Mica, pentru un câştig 
murdar, este încă o altă revelaţie a degenerării naţiunii, în acele zile. 
 În capitolul 18, în timp ce căutau noi teritorii, daniţii au găsit casa lui Mica, au 
strâns toate icoanele şi au capturat pe preot. Orice religie este recunoscută şi adoptată 
pentru a asigura în principal prosperitate materială, ea suferă degradare. În această 
înregistrare găsim o revelaţie a începutului acelor groznice condiţii care au dus, în 
final, la ruina poporului. 
 Judecători 19 spune urâta poveste a levitului care avea o concubină şi despre 
violul şi uciderea acelei femei. Ofensa a avut loc la Ghibea, în teritoriul tribului lui 
Beniamin. Levitul a tăiat 12 bucăţi din trupul ei mort şi a trimis câte o bucată la 
fiecare din cele 12 triburi ale lui Israel. 
 Atunci când a fost transmis acest mesaj grotesc, la primirea lui, triburile lui 
Israel s-au înarmat ca să meargă la război împotriva lui Beniamin. Ei au trimis ordine 
lui Beniamin ca să-l predea pe omul vinovat, ca să fie pedepsit, dar Beniamin, în loc 
să facă asta, s-a identificat cu crima şi a refuzat să-l predea pe criminal. Războiul a 
fost declarat. 
 Acest război civil din Israel a produs o foarte mare pierdere de vieţi, de partea 
ambelor părţi (capitolul 20). Lucrurile au devenit atât de serioase, încât un trib a fost 
aproape obliterat, nu numai în bătălie dar pentru că celelalte triburi au făcut legământ 
să nu se căsătorească cu femeile din tribul lui Beniamin. 
 Cele trei adunări anuale pentru închinare, au fost reduse numai la una singură. 
Şiloh, închinarea la tabernacol şi sărbătorile, au fost neglijate. Religia a degenerat la 
fete care dansau printre viţe de vie. Judecători 21 povesteşte de carnagiul îngrozitor 



care a avut loc până când au mai rămas numai 600 de oameni din tribul lui Beniamin. 
Pentru a păstra acest trib, s-a hotărât ca să li se asigure soţii prin răpire. La Ibeş-
Ghilead a avut loc un măcel nejustificat şi la Şiloh, cea mai urâtă nelegiuire. Israel şi-
a pierdut apropiata sa relaţie cu adevăratul său Rege. Rezultatele sunt şocante la citit. 
 Este interesant de observat cât de frecvent a folosit Dumnezeu oameni şi 
lucruri neînsemnate, în zilele judecătorilor. Othniel era un frate mai mic, Ehud era un 
om stângaci, Barac a trebuit să fie îndemnat să fie un bărbat, de către Debora, 
Ghedeon a mers la război cu o făclie şi un ulcior şi Şamgar cu un os de bou. Iefta era 
un proscris, Samson a folosit o mandibulă de măgar. Cu adevărat că Dumnezeu a ales 
lucrurile prosteşti ale lumii ca să facă de ruşine pe cei înţelepţi; şi Dumnezeu a ales 
lucrurile slabe ale lumii ca să facă de ruşine pe cele ce sunt tari. Şi lucrurile 
josnice, şi cele care sunt dispreţuite, Dumnezeu le-a ales; şi cele care nu sunt, ca să 
nimicească pe cele ce sunt; Aşa ca nici o carne să nu se fălească înaintea Lui (1 
Corinteni 1:27-29). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rut 

 
 Se pare că Duhul Sfânt a ştiut că vom avea nevoie de puţină uşurare după 
istoria mizerabilă a Judecătorilor, aşa că El ne-a binecuvântat cu frumoasa poveste a 
lui Rut şi a lui Boaz. 
 În Biblie există două cărţi care poartă nume de femei: Ruth, o femeie 
neevreică, dintre Neamuri, care s-a măritat cu un soţ evreu, şi Esther, o evreică, care 
s-a măritat cu un soţ neevreu. Acestea sunt două dovezi că neevreii, precum aceste 
femei, vor fi binecuvântaţi numai prin sămânţa lui Abraham, potrivit cu Geneza 12:3; 
18:18; 22:18; 26:4; Psalmi 72:17 şi Faptele Apostolilor 3:25. Expresia S-a întâmplat 
că în zilele, aşa cum găsim în Rut 1:1, este folosită de încă 4 ori, în Biblie (Geneza 
14:1; Esther 1:1; Isaia 7:1; Ieremia 1:3) şi, în fiecare caz, ea denotă un necaz iminent, 
urmat de o eliberare şi de un final fericit. 
 Cartea este aşezată în vremurile judecătorilor. Cartea Rut arată că, în ciuda 
apostaziei foarte mari a naţiunii, existau persoane care trăiau vieţi sfinte, cu frica de 
Dumnezeu, libere de corupţia din jurul lor. Povestea ilustrează adevărul că Dumnezeu 
nu S-a lăsat niciodată fără să aibă un martor. În tot timpul perioadei de degenerare, au 
existat mereu suflete loiale, copii ai credinţei care să trăiască o viaţă loială faţă de 
Dumnezeu. Aici, în loc de necredincioşie, găsim loialitate. În loc de imoralitate, există 
puritate. În loc de câmpuri de bătălie, sunt câmpuri de recoltat. În locul strigătului 
războinicului, este cântecul secerătorului. În loc de ură, este iubire. În loc de război, 
este curtenie şi căsătorie. În loc de uniuni imorale, este viaţă de familie. 
 Lemuel a scris, în Proverbe 31:10, Cine poate găsi o femeie virtuoasă? 
Fiindcă preţul ei este mult peste cel al rubinelor. În Rut 3:11 citim, toată cetatea ştie 
că eşti o femeie virtuoasă (cinstită). Acestea sunt cuvintele nobilului Boaz, adresate 
lui Rut, o femeie străină, de pe teritoriul lui Moab. 
 Caracterul, integritatea şi pietatea (evlavia), sunt extraordinare, în această 
povestire. Familiaritatea sa cu legea mozaică şi cunoştinţa sa personală a Domnului, 
stau în contrast puternic cu ignoranţa, imoralitatea, indiferenţa şi idolatria generală 
existentă în vremurile judecătorilor. 
 În această carte nu avem numai o extraordinară învăţătură devoţională dar şi o 
mare bogăţie de învăţătură dispensaţională. Ca tipologie, Naomi care era o evreică şi 
Rut care era o moabită neevreică, sunt binecuvântate amândouă numai prin relaţia pe 
care ele o au cu răscumpărătorul lor. Naomi are averea şi protecţia dar Rut, mireasa, 
are inima sa. 
 În povestire sunt 6 personaje principale; 3 bărbaţi bogaţi şi 3 văduve sărace. 
Noi învăţăm de la Elimelec care a renuţat la locul dat de Dumnezeu şi la oamenii lui 
Dumnezeu, atunci când au încetat binecuvântările temporare. El s-a alăturat oamenilor 
păgâni şi a murit. Învăţăm de la acea rudă cea mai apropiată, al cărui nume este Hei, 
prietene (4:1). Numele său real a fost şters. El este omul centrat pe sine, care este 
bogat dar nu faţă de Dumnezeu şi care are grijă numai de moştenirea sa. El a fost 
capabil, în fapt, teoretic, dar egoismul l-a făcut să nu fie în stare, în practică. Apoi este 
Boaz care, la fel ca şi Cristos, era un om puternic şi bogat, domn al secerişului. El era 
acea rudă răscumpărătoare, mirele, şi iubirea lui pentru Rut şi Naomi l-a făcut să 
dorească să le ajute. 
 Aflăm povestea lui Naomi care a plecat plină cu de toate şi care s-a întors 
acasă fără nimic. Îndepărtarea ei de Dumnezeu şi de locul dat ei de Dumnezeu, au 
costat-o soţul, fiii, bucuria şi bunul său nume. 



 Citim despre Orpah care a avut intenţia să meargă dar a socotit preţul de plătit 
şi s-a îndepărtat, plină de tristeţe. 
 Citim despre Rut care şi-a întors spatele la zeii din Moab, la familia sa păgână 
şi la ţinutul ei natal ca să-L caute pe Dumnezeul cel viu şi adevărat. Rut L-a căutat pe 
răscumpărătorul său, îngenunchind plină de smerenie la picioarele lui, ca o străină şi 
cerşindu-i milă. În completă supunere, ea l-a căutat mai presus de oricine şi a devennit 
mireasa răscumpărată. Această femeie neevreică a fost îndrumată în căutarea ei de 
către cuvintele unui evreu. 
 Frumoase tipare unul şi toate! 
 Povestirea se mută spre naşterea unui bebeluş al lui Boaz şi Rut, în Bethlehem. 
El asigură legătura vitală între zilele judecătorilor şi sosirea lui David. De fapt, Rut 
era stră-bunica lui David. Boaz era fiul lui Rahab, curva găsită în Ierihon. Vedem, 
deci, că stră-bunica lui David era o moabită şi stră-bunicul lui era pe jumătate 
canaanit. Aceasta se găseşte în linia familială a lui Mesia. 
 În cartea lui Rut, Dumnezeu a adus pe neevrei în linia de descendenţă regală şi 
făcând asta, El ne-a reamintit că prin moartea şi învierea Sa, El va aduce mulţi oameni 
dintre neevrei. Galateni 3:28 spune, Nu este nici iudeu, nici grec, nu este nici rob, 
nici liber, nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască; fiindcă voi sunteţi 
toţi una în Cristos Isus. Această carte stabileşte linia genealogiei lui David, strămoşul 
lui Cristos şi ne spune începutul familiei mesianice care va culmina în naşterea lui 
Domnului Isus Cristos, în aceeaşi cetate din Bethlehem. 
 Cartea Rut are 85 de versete şi 2.578 de cuvinte. Ea acoperă aproape 10 ani 
din vremea când au condus judecătorii (1:1). Cartea a fost scrisă cândva, în timpul 
domniei lui David. Nu a putut să fie scrisă înainte pentru că apare numele lui David şi 
se pare că nici nu a fost scrisă după David, altfel ea l-ar fi inclus şi pe Solomon, în 
genealogie. 
 Cartea are un scop în trei părţi: de a trasa genealogia lui David şi a Domnului 
Isus Cristos; să dea profunzime aspectului luminos al vieţii domestice din perioada 
judecătorilor şi să dea o idee înaltă şi nobilă despre mariaj. 
 Versetele-cheie ale cărţii, sunt 1:15-16, Şi Naomi i-a zis: Iată, cumnata ta s-a 
întors la poporul ei şi la dumnezeii ei; întoarce-te şi tu după cumnata ta. Dar Rut a 
zis: Nu mă îndemna să te părăsesc şi să mă întorc de la tine; căci încotro vei merge 
tu, voi merge şi eu, une vei locui tu, voi locui şi eu. Poporul tău va fi poporul meu şi 
Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Şi 4:10 care spune, şi că mi-am cumpărat de 
asemenea de soţie pe Rut, moabita, soţia lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în 
moştenirea lui, ca numele mortului să nu fie şters dintre fraţii lui şi din poarta 
locului lui. Voi sunteţi martori azi. 
 Cuvintele-cheie sunt rudă, care se foloseşte de 14 ori, răscumpărat, care este 
folosit de 9 ori şi odihnă, folosit de 3 ori. 
 Să ne uităm, repede, la fiecare dintre personajele principale care se găsesc în 
capitolul 1. Biblia spune, în versetele 1 şi 2, S-a întâmplat că în zilele când domneau 
judecătorii a fost o foamete în ţară. Şi un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu 
soţia lui şi cu cei doi fii ai lui ca să locuiască în ţara Moabului. Şi numele omului 
aceluia era Elimelec, şi numele soţiei lui era Naomi; şi numele celor doi fii ai săi 
erau Mahlon şi Chilion, efraiţi din Betleemul lui Iuda. Ei au ajuns în ţara 
Moabului şi au rămas acolo. 
 Aceasta poate fi perioada de foamete despre care se vorbeşte în Judecători 6:3-
4. Elimelec, soţia lui, Naomi, cei doi fii ai lor, Mahlon şi Chilion, în loc să accepte 
această pedeapsă ca pe ceva ce Dumnezeu le-a trimis şi să se pocăiască, ei au fugit din 
ţară. Ei s-au temut de moarte dar fugind de ea, ei au alergat drept către ea. Toţi trei 



bărbaţii au murit în ţara scăpării lor. Matei 16:25 spune, Fiindcă oricine voieşte să 
salveze viaţa sa, o va pierde; şi oricine îşi va pierde viaţa sa pentru mine, o va găsi. 
 Necazul lui Elimelec a fost că s-a mutat în Moab fără să caute să afle dacă 
aceasta era şi voia lui Dumnezeu. Nu poate exista binecuvântare şi prosperitate reală, 
în afara voii lui Dumnezeu. Moab era o ţară a idolatriei şi reprezintă lumea. Ea nu este 
un loc pentru copiii lui Dumnezeu. Atât timp, deci, cât această familie, a rămas în 
Moab, n-a putut să fie nici o binecuvântare. Elimelec a murit. Fiii lui s-au căsătorit cu 
femei moabite, lucru care era interzis de Dumnezeu, şi au murit şi ei. Neascultarea lor 
a lăsat în urmă 3 văduve. 
 În versetul 3 şi până la 13, citim despre tristeţile lui Naomi. În aceste 
circumstanţe amare, ea s-a decis că era vremea să se reîntoarcă la Bethlehem (casa 
pâinii), după 10 ani plini de dezastre. Motivul reîntoarcerii ei nu a fost a nici unei 
pocăinţe. Ea nu L-a căutat pe Domnul, ci aflase în ţara Moabului că Domnul 
cercetase pe poporul Său, dându-i pâine (v. 6). Cele 3 văduve au călătorit împreună 
până când Naomi s-a decis ca nurorile sale să se reîntoarcă în ţările lor. Aceste 3 
femei stăteau la răscrucea vieţilor lor, fiecare luând propria lor decizie privind eşecul 
şi viitorul lor. Ele reprezintă întreaga rasa umană şi spre ce se îndreaptă ea. 
 Naomi, femeia sensibilă, s-a decis să se reîntoarcă. Ea a zugrăvit un viitor 
foarte nesigur pentru nurorile ei. Ele nu aveau nici un sprijin pe viitor, nici o casă, nici 
un soţ, nu aveau nimic. Ea L-a învinovăţit pe Dumnezeu pentru că a spus, Mâna 
Domnului s-a întins împotriva mea. Ea nu s-a învinovăţit niciodată nici pe soţul ei, n-
a mărturisit niciodată ca păcatul era amar şi că Dumnezeu a sărăcit-o din dragoste şi 
nu din judecată. El ştia că era singura cale să o aducă înapoi. Fiindcă pe cine Domnul 
iubeşte, îl disciplinează, şi biciucieşte pe fiecare fiu pe care îl primeşte. (Evrei 12:6). 
 Naomi greşea cât a trimis fetele înapoi într-o ţară idolatră după tot ce ea şi fii 
ei i-a spus despre Dumnezeul lui Israel. Naomi nu a luat în considerare că Israel avea 
o lege în care persoanele sărace nu-şi puteau pierde definitiv moştenirea. Anul 
jubileului le-a dat înapoi ce-au pierdut temporar. Mai exista şi legea rudei 
răscumpărătoare. O rudă apropiată putea să cumpere înapoi orice proprietate vândută 
şi să o înapoieze unei văduve. Dacă ruda nu avea nici o familie se putea căsători cu 
văduva astfel încât numele acelei familii să nu piară din Israel (Deuteronom 25). 
Naomi avea o rudă apropiată, un om bogat şi influent de care uitase de tot. Uitându-l 
pe Dumnezeu, ea a uitat şi de binecuvântările Lui (Psalmul 103:2).  
 Orpah era o femeie sensibilă. Pe dinafară a dat semne că vrea să o urmeze pe 
Naomi. De fapt a început călătoria dar s-a descurajat uşor. Avea o inimă împărţită, 
dorea să meargă cu Naomi şi Ruth, dar îi era dor şi de casa unde s-a născut.  
 Orpah ne învaţă trei adevăruri vitale. 
 Primul, că e posibil să mergi un drum lung spre creştinism fără să devi un 
creştin. Ea a plâns după un profesor şi s-a întors după el, dar nu după un posesor.  
 Al doilea, că este posibil să ne înşelăm singuri şi să credem că totul e bine cu 
sufletele noastre când în realitate totul e greşit. Orpah nu a vrut să fie o ipocrită. Ea şi 
cu Ruth au mers, au vorbit şi au plâns împreună, de fapt ea a crezut că ele aveau toate 
lucrurile în comun până în momentul în care ea a trebuit să facă o decizie personală pe 
drumul spre Betleem. Mulţi oameni sunt purtaţi de val, de entuziasmul altei persoane 
dar dacă ei nu sunt născuţi din nou ei se întorc repede înapoi la lumea din Moab. Este 
o stare de autoînşelare. Există mii de oameni care îşi spun creştini doar pentru că au 
mers jumătate de drum până la Betleem.  
 Al treilea, credinţa noastră aduce rod numai dacă mergem până la capătul ei. 
Orpah a călătorit jumătate de drum dar a rămas în Moab. Ruth a ieşit afară din 
idolatria moabită şi a intrat în plinătatea binecuvântărilor lui Israel (1 Tesaloniceni 



1:8-10). Orpah dispare în nimicul veşnic. Numele ei nu mai apare înregistrat în nici un 
loc.  
 În versetele 15-18 citim despre Ruth, femeia care se sacrifică. Situaţia ei era 
exact aceeaşi ca a lui Orpah. Circumstanţele pot să aibă anumită influenţă asupra 
deciziilor noastre dar problema se va hotărî de starea inimii unei persoane. Alţi 
oameni pot consilia, pot sfătui, pot avertiza şi pot încuraja, dar decizia finală este 
personală. În acest fel stă situaţia cu salvarea. Nimeni nu poate decide pentru un alt 
om între viaţă şi moarte, între cer şi iad.  
 Ruth nu avea nimic care să fie în favoarea ei, dar a mers pe calea cea dreaptă. 
Viziunea ei despre Dumnezeu era clară. Ea nu a fost influenţată de decizia greşită a 
lui Orpah. Acele cuvinte mari pe care deja le-am citat (v.v.16-17) au răsunat de mii de 
ori la altarele de căsătorie. Dragostea lui Ruth pentru Naomi nu a fost nota cea mai 
adâncă din decizia sa. Aceasta a fost atinsă când a folosit expresia Dumnezeul tău va 
fi Dumnezeul meu. 
 Versetele 19-22 vorbesc de amara întoarcere acasă. Când au ajuns la Betleem 
toată cetatea era tulburată din cauza zvonurilor, totuşi nimeni a oferit ospitalitate. 
Lumea zâmbeşte numai în timp de prosperitate. Ruth a trebuit să apeleze la munca de 
jos de culegătoare. Imediat s-a dus la muncă. 
 Naomi avea o rudă de-a soţului ei un om bogat numit Boaz. Ruth s-a umilit în 
mijlocul unei comunităţi bârfitoare pentru a strânge provizii pentru ea şi Naomi (2:1-
3).  
 Boaz a venit să-şi salute lucrătorii cu cuvintele DOMNUL fie cu tine, şi 
lucrătorii i-au răspuns, DOMNUL să te binecuvânteze. Aceasta ni-l descoperă ca 
fiind un om cu o credinţă simplă şi puternică. Când a văzut-o pe străină, i-a întrebat pe 
servitorii lui cine era şi i-a spus să rămână în câmpurile lui şi să-i urmeze pe 
secerătorii săi. Pentru a-i uşura culesul, i-a rugat pe oamenii săi să lase intenţionat să 
cadă pe jos mănunchiuri de orz. El i-a mai spus şi că putea să bea din apa pe care o 
scoseseră slujitorii săi şi şi-a instruit oamenii să-i acorde toată protecţia de care avea 
nevoie. Toate acestea pentru că Boaz auzise de dragostea pe care această fată o purta 
mamei sale soacre (2:4-16). 
 În versetele 17-23, când s-a întors la mama sa soacră, Ruth a făcut cunoscut că 
Dumnezeu a binecuvântat acea zi. Ca rezultat Naomi şi-a amintit că acest om era o 
rudă, cineva care dacă vroia putea să le aducă restaurare (2:17-21).  
 Când a văzut cu interes dragostea care se dezvolta între Ruth şi Boaz, Naomi a 
dat un sfat de mamă. Naomi i-a spus lui Ruth, Fiica mea, oare să nu-şi caut un loc 
de odihnă, ca să fii fericită ? (3:1). Naomi dorea un soţ şi un cămin pentru Ruth. În 
starea ei de sărăcie Naomi a văzut grânarele şi moştenirea lui Boaz şi a cântărit 
drepturile de răscumpărare ale lui Elimelec. Ea a rugat-o pe Ruth să meargă încet 
până la locul unde se odihnea Boaz, la arie şi să se cuibărească sub colţul hainei sale 
lungi. Prin acest gest ciudat ea cerea simplu un drept legal în modul specific al acelui 
timp. Nimic nu era nelalocul lui.  
 Lui Ruth i s-a spus să se spele (3:3). Boaz este un tip de mire ceresc. Ruth este 
un tip de mireasă a lui Cristos. Creştinii fiind mireasa lui Cristos şi anticipând 
reîntoarcerea Domnului trebuie şi ei să se spele după slujire, pentru că mult din 
slujirea noastră a fost pătată de carne (Efeseni 5:27).  
 I s-a spus apoi să se ungă (v.3). Ca să îi fim plăcuţi Domnului noi trebuie să 
fim umpluţi cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18).  
 A treia poruncă pe care Ruth i-a dat-o lui Naomi era îmbracă-te cu hainele 
tale. Ruth avea şi alte haine în afară de cele uzate de lucru, care să o facă prezentabilă 
lui Boaz. Noi trebuie să ne dezbrăcăm de hainele pătate de carne (Iuda 1:23).  



 A patra poruncă a lui Naomi a fost coboară-te la arie ... iată, el va vântura în 
noaptea aceasta orzul în arie (v.2). Aria este locul unde pleava este îndepărtată de 
grâu. Pleava este destinată arderii în foc. Acesta locul umilinţei, un loc de unire 
perfectă cu Dumnezeu, în Cristos. Tu auzi, DOAMNE, dorinţa celor umili : tu le 
întăreşti inima, îşi pleci urechea spre ei (Psalm 10:17).  
 Aria era locul unde s-a aşezat Ruth la picioarele lui Boaz şi a primit 
legământul restaurării a tot ce a fost pierdut lui Elimelec prin foamete şi moarte. 
Acolo la arie s-a încheiat logodna dintre ea şi Boaz. Ruth a primit şase măsuri de 
grâne pentru împlinirea nevoilor celorlalţi. Acestea nu le-ar fi putut obţine prin 
propria sa muncă. Aria simbolizează locul unde Domnul se va întâlni cu noi când va 
restaura tot ce am pierdut prin foamete şi moarte spirituală. 
 Deşi Boaz s-a alarmat când s-a trezit şi a găsit o femeie la picioarele lui, el s-a 
liniştit imediat când a aflat că femeia era Ruth. Ea i-a explicat rapid purtarea sa. Boaz 
îi spusese mai înainte lui Ruth, DOMNUL să-ţi răsplătească munca şi plata să-ţi fie 
deplină de la DOMNUL Dumnezeul lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te 
adăposteşti (2:12).  Acum ea i-a întors salutul lui spunându-i că era ruda ei şi că ea se 
afla acolo ca să-l întrebe dacă el dorea să încheie lucrarea unei rude. Ea a observat că 
interesul lui faţă de ea era mai mult decât unul obişnuit şi că avea sentimente calde 
faţă de ea. Apelul lui Naomi ar fi trebuit să fi fost făcut unei rude apropiate de ei dar 
atitudinea lui Boaz faţă de Ruth i-a inspirat ei atâta încredere în el încât a sperat că el 
o va ajuta. Povestea îndrăznelii ei trebuie să fie înţeleasă ca fiind construită pe 
onoarea lui.  
 Dacă ar fi fost numai o problemă de dragoste, ea s-ar fi rezolvat atunci, dar ea 
a pus problema unei rude apropiate. Din cauza morţilor erau necesare două lucruri. 
Deuteronom 25:5 spune Când fraţii vor locui împreună şi unul din ei va muri fără 
să lase copii, soţia mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se 
ducă la ea, să o ia de soţie şi să-şi facă datoria de cumnat faţă de ea. Levitic 25:25 
adaugă, Dacă fratele tău sărăceşte aşa că trebuie să vândă o bucată din pământul 
lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai apropiată, să vină şi să 
răscumpere ce a vândut fratele său.  
 Era o obligaţie în legătură cu posteritatea şi una legată de posesie. Boaz, fiind 
omul onorabil care era, nu putea să permită ca iubirea sa să vină înainte de legea lui 
Dumnezeu. Era un alt om care era înrudit mai strâns cu Ruth, de aceea el trebuie să 
aibă primul privilegiul de a răscumpăra şi pe Ruth şi moştenirea soţului ei. Dacă nu 
urma să facă asta, atunci Boaz a asigurat-o pe Ruth că o va face el. Lucrul acesta 
trebuia făcut a doua zi dimineaţa fără nici o amânare. Ruth s-a întors la soacra ei cu 
misiunea sa îndeplinită cu succes şi având şase măsuri de orz ca un dar de la Boaz.  
 În 4:1-12 este răscumpărare. În acea dimineaţa Boaz a fost găsit la poarta 
cetăţii, locul unde toate afacerile se încheiau legal în prezenţa martorilor. Boaz a 
găsit-o pe ruda apropiată a lui Ruth, a adunat zece bătrâni drept martori şi apoi şi-a 
declarat afacerea. Aceasta privea cumpărarea proprietăţii care fusese odată a lui 
Elimelec, care trebuia să rămână în acea familie sau cel puţin în acel trib. Pentru a 
scăpa de sărăcie Naomi trebuia să vândă acest teren. Acest om căruia nu i se spune 
numele, avea primul dreptul de cumpărare. De aceea li s-a oferit moştenirea 
răscumpărarea pe care trebuia să o facă. Boaz a precizat că în contract era o clauză 
care prevedea că cumpărătorul terenului trebuia să cumpere odată cu el şi pe Ruth şi 
Ruth era o moabită care prin căsătoria ei cu un fiu al lui Elimelec a devenit viitoarea 
moştenitoare a acelei proprietăţi. Fiind o văduvă fără copii, ea trebuia primită ca soţia 
cumpărătorului pentru ca sămânţa să fie ridicată în numele celui decedat pentru ca 
numele lui să nu se şteargă din Israel.  



 Următoarea rudă avea un drept perfect să abandoneze această pretenţie dacă 
altcineva dorea să şi-o asume.  Mai mult, era justificat pe motivul de a nu dori să rişte 
să-şi sărăcească propria familie văzând că Boaz era în stare să îndeplinească toate 
obligaţiile cazului. De aceea el a eliberat calea şi Boaz a devenit răscumpărătorul.  
 Povestea se termină cu o frumuseţe şi simplitate poetică. Boaz a luat-o pe Ruth 
şi ea a devenit soţia lui. Astfel, femeia moabită care pierduse totul în moartea soţului 
ei şi mai târziu a renunţat la tot ce putea să-i revină ca să aibă grijă de soacra sa, a 
devenit un moştenitor de mare binecuvântare în Israel.  
 Binecuvântările Domnului i-au fost acordate lui Ruth într-o măsură care n-a 
visat-o niciodată (v.v. 14-22). Ruth a născut un fiul şi el s-a numit Obed. Toată lumea 
s-a bucurat cu Naomi. Felicitările lor au fost profetice (ca numele lui să ajungă vestit 
în Israel, v.14), pentru că Obed a devenit tatăl lui Isai, Isai a devenit tatăl lui David şi 
Isus Mesia a fost fiul mai mare a lui David. Astfel cartea se încheie cu genealogia care 
duce la Cristos.  
 În Vechiul Testament sunt patru arii. Geneza 50:10 este legată de tristeţe. 
Aceasta din Ruth, este legată de odihnă. Cea din 2 Samuel 24:16 este legată de milă. 
Şi cea din 2 Samuel 6:6 cu 1 Cronici 15:13-14 este legată de sfinţire.  
 Ruth este o femeie virtuoasă. Ea e credincioasă (1:16). Ea este foarte harnică 
(2:3). Ea este smerită (2:10). Ea este darnică (2:18). Ea este modestă (3:7,14). Ea este 
supusă (3:14). Ea este răbdătoare (3:18). Ea este statornică (1:14; 2:17, 23).  
 Gândeşte-te la răsplata pe care a primit-o Ruth pentru virtutea sa. Ea a primit 
har (2:8), siguranţă (2:9), recompensă (2:12), provizie (2:14), abundenţă (3:15), 
tovărăşie (3:13), roadă (3:13) şi laudă (4:11).  
 Să ne gândim la unele din multele imagini dispersate găsite în cartea lui Ruth.  
 În zilele când conduceau judecătorii (1:1) Israel locuia în moştenirea pe care 
le-a dat-o Dumnezeu. Elimelec (Dumnezeu este regele meu) şi Naomi (frumuseţe), 
locuiau în Betleem (casa pâinii 1:1). Ei trăiau în bogăţie, cum este evidenţiat de către 
Boaz, ruda cea mai apropiată şi de afirmaţia Am plecat plin (1:21). Însă, în timp de 
foamete, încercare şi disciplină, datorate neascultării (Deuteronom 11:8-17), ei şi-au 
vândut moştenrea şi l-au dat deoparte pe Dumnezeu. 
 Cartea se mută către o imagine a lui Israel printre naţiuni. Anii cei lungi şi 
trişti din Moab, zugrăvesc perfect Lam. 1:1-6. De 7 ori se face referire la ţara lui 
Moab. După moartea lui Elimelec, căsătoriile interzise ale fiilor lui Naomi 
(Deuteronom 7:3), zugrăvesc amestecul lui Israel cu corupţia lumii (Isaia 47:9). 
Starea idolatră a lui Israel este portretizată în Gomer şi Rahab dar Naomi înfăţişează 
perioada lungă a şederii sau rătăcirii printre naţiuni până când mai rămâne numai o 
rămăşiţă amară. 
 Întoarcerea rămăşiţei este văzută când din cei 6 din Moab se întorc numai 2. 
Zaharia 13:9 povesteşte de ziua când două treimi dintre evrei vor fi distruşi. Acasă vin 
văduva şi străinul (Psalm 90:6). Naomi îşi ducea vina (1:21) şi Rut nu ducea nimic. 
Moabiţii nu puteau intra în adunarea Domnului până la a 10-a generaţie dar ei au venit 
la vremea începutului seceratului orzului. Aceasta era vremea adunării primelor roade 
(Levitic 23:10-11) care prefigura reînvierea Domnului Isus Cristos. Astfe, rămăşiţa se 
întoarce acasă (Romani 11:5) şi, prin căderea lui Naomi, salvarea vine la neevrei 
(4:22, Romani 1:3-4; 11:11). 
 Este precizat foarte clar timpul secerişului. Boaz este Domnul secerişului. 
Câmpul lui este secerat. Secerătorii (folosit de 7 ori) lucrează având peste ei un 
administrator (2:5). Acesta este un timp îmbelşugat şi vesel (Ioan 4:35, Matei 9:7, 
Luca l0:2). În câmp (lumea, Matei 13), Ruth (mireasa aleasă) are un loc preeminent. 



 Devoţiunea ei faţă de Naomi zugrăveşte dorul creştinilor pentru mireasa 
evreiască a lui Iehova (Romani 9:2-3). Ruth lucrează din greu în fiecare zi a 
secerişului (Psalm 126:5-6). Speranţa a fost reînviată în Naomi, prin Ruth. 
 Scena nopţii de la arie şi dorinţa de odihnă, este plină de învăţătură. Moise a 
avertizat pe Israel că ei îşi vor pierde odihna (Deuteronom 28:64-65). Noaptea grea 
(Revelaţia 9) în care lucrarea evangheliei a fost terminată (Ioan 9) vine repede. Va fi o 
noapte de 7 ani, în timp ce mireasa aleasă este luată la preaiubitul ei mire. 
 În zorii zilei, ruda răscumpărătoare pledează cauza celei fără tată şi a văduvei. 
Ruda cea mai apropiată (Adam) nu se preocupă de nici una din ele, aşa că 
răscumpărarea este împlinită de cel care le iubeşte pe amândouă. 
 Ruth primeşte o moştenire pentru că acum ea este rudă cu Naomi (evreica), 
prin Boaz. Naomi i-a dat înapoi tot ce a pierdut datorită rătăcirii sale (Isaia 54:5; 62:4, 
Ieremia 50:34, Hosea 2:19-20). 
 De aici înainte, Vechiul Testament se centrează în jurul familiei lui David. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 Samuel 
 
 

1 Samuel este o carte de tranziţie, când Israel respinge pe Dumnezeu ca rege, 
în favoarea unui rege omenesc. Cartea începe cu durerea lui Hannah şi se termină cu 
cea a lui David. Samuel a fost veriga de legătură dintre judecători şi regat. El a iniţiat 
şcoli de profeţi pentru a menţine o verificare morală a preoţilor şi a regilor. 

Cuvintele de final din Judecători indică faptul că Israel voia un rege. Ruina în 
care căzuse naţiunea continuă în capitolele cu care se deschide cartea lui Samuel. 
Preoţia era coruptă. Eli era bătrân şi slab şi fiii lui au fost găsiţi reprobaţi. Filistenii îi 
atacau repetat pe oameni. Chivotul lui Dumnezeu fusese capturat şi dus la Ashod. 
Oamenii se închinau la zeii păgâni Baalim şi Ashtaroth (1 Samuel 7:4). Sub 
conducerea lui Samuel a existat o trezire, într-o mică măsură dar fiii lui nu aveau frică 
de Dumnezeu (1 Samuel 8:3) şi această stare a condus, în final, la o cerinţă pentru un 
rege (1 Samuel 8:5). Domnul fusese respins ca şi conducător al lor şi El le-a acordat 
cererea făcută. 

Această zi fusese anticipată în Deuteronom 17:14-15. Israel trebuia să aibă 
stabilită o monarhie pentru a prefigura adevăratul Rege şi regatul Său (Numeri 24:17-
19). Hanna a prezis ziua lui Mesia, în cântecul său (1 Samuel 2:10). 

Saul, primul rege şi alegerea făcută de popor, a fost un eşec total. David a fost 
puţin mai bun decât el. Ceea ce noi învăţăm din monarhia evreiască este faptul că 
numai Dumnezeu Fiul poate guverna în sfinţenie şi dreptate. 

Mulţi împart cartea în 3 diviziuni: Samuel (1-7), Saul (8-15) şi David (16-31). 
O privire mai detaliată va cuprinde: decăderea preoţiei (1-4), aducerea gloriei lui 
Dumnezeu printre păgâni, simbolizată de chivot (5-7:2), guvernarea divină executată 
prin Samuel şi fiii săi şi respingerea, de către oameni, a teocraţiei (7:3-8), domnia şi 
ruina lui Saul (9-15), studii tipice (16-20, David, un tip al lui Cristos, este un ca rege. 
Saul, tipul de rege din Daniel 11:36, i se opune. Ionatan, tipul viitoarei rămăşiţe 
evreieşti, alipite de Isus Cristos.), viaţa plină de evenimente, a lui David, înainte să 
urce pe tron (21-31). 

Ştim că 1 şi 2 Samuel alcătuiesc o singură carte în canonul evreiesc. Cartea 
vorbeşte despre viaţa ţării sub conducerea lui Samuel şi a regilor. Există 3 bărbaţi 
proeminenţi, Samuel, ultimul dintre judecători, Saul, primul dintre regi şi David, 
regele profet. Cele 810 versete şi 25.061 de cuvinte, ale sale, continuă istoria lui Israel 
din punctul unde se termină cartea Judecători. Ultimul verset din Judecători 
însumează viaţa spirituală din Israel, din acea vreme, În acele zile nu era nici un rege 
în Israel: fiecare om făcea ceea ce era drept în ochii lui (Judecători 21:25). 

  Întotdeauna a fost scopul lui Dumnezeu ca El să domnească, ca rege, în 
inimile israeliţilor. Anii judecătorilor au fost ani de declin spiritual pentru Israel, 
naţiunea punându-L tot mai mult pe Dumnezeu în afara vieţilor lor. Atunci când a 
sosit vremea potrivită, 1 Samuel 8, în care ei au simţit că au nevoie de un rege, ei au 
respins ideea de a-L avea pe Dumnezeu pe tron şi Dumnezeu a obiectat la cererea lor 
de a avea un rege, spunând, ei M-au respins ca să nu domnesc peste ei. 

Totuşi, Dumnezeu a răspuns cererii lui Israel dar nu fără să-l avertizeze de 
consecinţele detronării Sale. Apoi, în harul Său, El a folosit regele cerut de popor, ca 
pe un canal de revelaţie, serviciu, binecuvântare, pedeapsă şi justiţie. 

Unul dintre ei unşi ca rege, a fost David, un bărbat după inima Sa (1 Samuel 
13:14) care va fi un mare tipar şi premergător al Regelui Mesianic. Cele 2 cărţi ale lui 
Samuel descriu întemeierea regatului davidic. 



1 Samuel acoperă o perioadă de tranziţie dintre judecători şi monarhie. 
Tranziţiile sunt, întotdeauna, vremuri periculoase. Aceasta nu a făcut, nici ea, nici o 
excepţie. Judecătorii războinici, ca Ghedeon şi Samson, trecuseră. Un judecător preot, 
Eli, venise ca să fie urmat de un judecător profet, Samuel, cu care a apus ordinul 
profeţilor (Faptele Apostolilor 13:20, 1 Samuel 3:20). Preoţii fuseseră proeminenţi în 
Israel. Acum, urma să se ridice şi să se distingă, profetul. 

Influenţa lui Samuel nu stătea în calităţi militare, abilităţi diplomatice sau 
şiretenie politică, ci în integritatea şi loialitatea sa faţă de Dumnezeu (12:1-3). El era 
un om care se ruga fierbinte. Numele lui înseamnă „cerut de la Dumnezeu.” El este 
unul din marii conducători ridicaţi de Dumnezeu să conducă Israelul prin tranziţie 
(împreună cu Abraham, Moise şi Iosua). El a văzut alungarea teocraţiei şi primirea 
monarhiei. (Ieremia a văzut plecarea monarhiei şi venirea dependenţei. Paul a văzut 
plecarea iudaismului şi venirea creştinismului). 

Samuel este cunoscut ca un judecător. Perioada de timp cunoscută ca profeţi, 
nu a început, oficial (sau dispensaţional), cu el, ci mai degrabă cu Ilie. Samuel a fost 
chemat să fie un văzător, deşi el a profeţit. 

Cu timpul, Samuel a abandonat poziţia sa de judecător în favoarea celei de 
rege dar niciodată nu a renunţat la funcţia sa profetică. Diferenţa dintre aceste două 
funcţii ar fi aceea că regele reprezenta tronul pământesc dar profetul era 
reprezentantul Regelui regilor care stă aşezat pe tronul ceresc. Ca rezultat, nu a fost 
nici o succesiune a profetului. Această funcţie nu era ereditară. Dumnezeu a ridicat un 
om din orice clasă socială, dintre oamenii Săi, ca să fie gura Sa. Iată deci că gura avea 
o autoritate mai mare decât regele. 

Tradiţia iudaică susţine că Samuel era autorul cărţii. Aceasta nu pare a fi 
posibil deoarece evenimentele înregistrate se desfăşoară dincolo de viaţa lui Samuel. 
Moartea sa este înregistrată în 25:1 şi moartea lui David nu este înregistrată în 2 
Samuel. Ambele cărţi, deci, par să fi fost scrise în timp ce David era încă în viaţă. 
Este posibil ca Gad sau Natan să fi fost autorul ei (1 Cronici 29:29). 

Cuvintele-cheie sunt Saul, folosit de 138 de ori, uns, folosit de 7 ori, respins, 
folosit de 7 ori şi versetele-cheie din carte se găsesc în 8:19-22, Poporul însă n-a vrut 
să asculte de glasul lui Samuel, şi au zis: Nu, ci să fie un rege peste noi, ca să fim şi 
noi ca şi celelalte popoare; regele nostru să ne judece, să meargă înaintea noastră 
şi să lupte în bătăliile noastre. După ce Samuel a auzit toate cuvintele poporului, le-
a repetat în auzul DOMNULUI. Şi DOMNUL a zis lui Samuel: Ascultă-le glasul şi 
pune un rege peste ei. Şi Samuel a zis bărbaţilor lui Israel: Duceţi-vă fiecare în 
cetatea lui. 

Există o notă de eşec care trece prin 1 Samuel. Funcţia de preot a decăzut mult 
în zilele lui Eli şi a fiilor săi răi. Saul şi David, reprezentanţii regilor lui Israel, au 
eşuat amândoi. 

Samuel a stat deoparte şi de regi şi de preoţi şi şi-a exercitat autoritatea asupra 
ambelor categorii. Apariţia unui profet semnalează, întotdeauna, eşecul unei vieţi dar 
Samuel, mare cum era el, a eşuat şi el, pentru că fiii lui erau corupţi şi nu au umblat pe  
căile lui. Acest fapt a dat naştere la un motiv şi mai mare pentru cererea unui rege. În 
aceasta perioadă vitală de tranziţie, Samuel era de părere că atunci când oamenii au 
cerut un rege, l-au respins pe el dar Dumnezeu a făcut cunoscut că El era cel care era 
respins, de fapt. 

Pe baza aparenţei sale exterioare, Saul era alegerea făcută de oameni. David, 
pe baza caracterului său interior, a fost alegerea Domnului. Omul se uită la suprafaţă, 
dar DOMNUL se uită la inimă (1 Samuel 16:7). 



Cartea începe cu Elcana, un bărbat care avea două soţii. Soţia lui cea mai 
iubită, Ana (Hannah), nu-i născuse nici un copil. Ea era foarte necăjită şi a mers la 
Domnul într-o rugăciune plină de agonie. Eli, preotul, a văzut cum ea se ruga 
Domnuui. El era un om bun dar care era foarte slab. Viaţa lui spirituală era tocită. El 
nu putea face deosebire între o femeie care se ruga cu pasiune şi una care era îmbătată 
cu alcool. Ana dorea să ofere o viaţă sfântă Domnului, în vremea când Domnul căuta 
o viaţă sfântă. Întâlnirea celor două dorinţe a avut un mare rezultat. 

În cântecul de mulţumire şi laudă al lui Ana (capitolul 2), ea a cântat un cântec 
de triumf, proclamând puterea şi justiţia Domnului. 

Vremurile erau întunecate. Starea oamenilor se înrăutăţea tot mai mult. 
Corupţia preoţimii era înspăimântătoare. Fiii lui Eli poluau casa lui Dumnezeu cu cele 
mai mari imoralităţi. Între timp, însă, Samuel, dăruit de către Dumnezeu, ca răspuns la 
rugăciunea lui Ana, locuia în tabernacol şi slujea Domnului. 

Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel în tăcerea noopţii şi l-a chemat pe nume 
(capitolul 3). Samuel nu-L cunoştea încă pe Domnul şi a răspuns de 3 ori la chemarea 
lui Dumnezeu ducându-se la Eli. În final, Eli a recunoscut că acea voce care vorbea 
băiatului, era Dumnezeu. El i-a spus lui Samuel să răspundă el însuşi acelei voci. 

Prin copilul Samuel, Dumnezeu a făcut cunoscut că judecata Sa se va abate 
peste Eli şi peste familia lui. Biblia spune, DOMNUL S-a descoperit lui Samuel, în 
Şilo, prin cuvântul DOMNULUI. Şi Cuvântul DOMNULUI era preţios în acele 
zile; nu era nici o viziune....Şi lampa lui Dumnezeu a plecat din templul 
DOMNULUI, unde era chivotul lui Dumnezeu şi Samuel s-a întins să se culce. 
Acolo unde nu există nici un cuvânt, luminile se sting, în special în locul de închinare. 
Astfel că, Cuvântul lui Dumnezeu era foarte preţios în acele zile şi Domnul S-a 
descoperit lui Samuel prin Cuvântul Său. 

Capitolul 4 înregistrează moartea lui Eli şi a fiilor lui. Israel s-a dus la război 
împotriva filistenilor dar Dumnezeu nu i-a învăţat să facă asta. Rezultatul a fost 
dezastruos. Realizând pericolul în care se aflau şi sperând să se salveze cumva, ei au 
dus chivotul legământului în mijlocul încăierării. Această folosire a chivotului lui 
Dumnezeu într-un mod superstiţios a fost foarte zadarnică. Chivotul lui Dumnezeu nu 
era acelaşi lucru cu Dumnezeul chivotului. Filistenii au câştigat o mare victorie şi au 
capturat chivotul. 1 Samuel 4:21 nota, ...S-a îndepărtat gloria din Israel. 

Filistenii nu aveau nici o dorinţă să aprindă mânia Dumnezeului cel adevărat şi 
viu, aşa că ei au aşezat chivotul în casa lui Dagon, zeul-peşte, al lor. Ei nu ştiau că 
Domnul nu va împărţi închinarea la El cu altcineva. Dimineaţa, ei au găsit pe Dagon 
căzut la pământ. Cu un simţ de frică, ei şi-au aşezat la loc zeul şi s-au închinat din nou 
la idolul lor dar, ziua următoare, el s-a prăbuşit din nou şi, de data aceasta, s-a şi făcut 
bucăţi. Prezenţa lui Dumnezeu înseamnă totdeauna răsturnarea idolatriei. Peste tot 
unde a fost purtat chivotul lui Dumnezeu, a căzut judecata Sa peste acei locuitori. 
Judecata devenea şi mai severă, cu fiecare mişcare. Filistenii fuseseră în stare să 
cucerească pe Israel. Dumnezeul lui Israel era, însă, o altă chestiune. 

Ei au decis să înapoieze Chivotul (capitolul 6). Ei l-au trimis înapoi, sub formă 
de experiment pentru a dovedi că Dumnezeu era, cu adevărat, la lucru şi nu era o 
întâmplare provocată de anumite circumstanţe. La Bet-Şemeş, oamenii s-au bucurat să 
vadă chivotul, dar unii s-au uitat înăuntrul lui şi au atras asupra lor judecata lui 
Dumnezeu, într-un mare măcel. Au murit acolo 57.000 de oameni. Pentru a te uita în 
interiorul chivotului, trebuia să ridici scaunul milei. Neavând nici o milă pentru a 
acoperi Legea care se afla înăuntru, o Lege pe care nu o putea ţine nici un om, 
oamenii au fost expuşi la moarte. 



De ce a avut loc un asemenea măcel? Când Solomon a dus Chivotul în templu, 
acolo se aflau numai cele două table ale Legii. Mana şi toiagul se duseseră (2 Cronici 
5:10). Poate că aici a fost locul în care au fost luate vasul cu mana şi toiagul lui 
Aaron. 

Ca rezultat al acestei mânii a Domnului, chivotul a fost trimis la Chiriat-
Iearim, în casa lui Abinadab. Fiul lui, Eleazar, a fost sfinţit ca să aibă grijă de chivot, 
care a rămas acolo timp de 20 de ani, timp în care Abinadab s-a bucurat de 
binecuvântarea Domnului. Orice om care acordă Domnului locul Său de drept, în 
căminul şi familia sa, poate cunoaşte o astfel de binecuvântare. 

În capitolul 7 îl vedem pe Samuel predicând (v. 3), rugându-se (v. 5), strigând 
către Domnul (v. 9) şi lăudând pe Domnul (v. 12). Samuel avansase către bărbăţie şi 
sosise ceasul să-şi ia în primire rolul de conducător. Samuel a chemat naţiunea să se 
întoarcă la Dumnezeu şi să îndepărteze orice forme străine de religie şi închinare. Ei 
au ascultat şi au fost îndemnaţi să se roage la Miţpa. A urmat o trezire spirituală. În 
timp ce ei îşi mărturiseau slăbiciunea, filistenii se apropiau ca să se lupte cu ei. În loc 
să îşi ia armele, Samuel a adus un miel, ca jertfă de ardere-de-tot. Dumnezeu a 
intervenit cu o furtună şi i-a întors înapoi pe duşmani. Puterea filistenilor a fost 
înfrântă şi 4 cetăţi au fost înapoiate lui Israel. Samuel a ridicat, aici, un altar şi i-a pus 
numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: Până aici DOMNUL ne-a ajutat (v. 
12). Samuel a adus victorie oamenilor lui prin rugăciune şi sângele mielului. 
 Un punct major de întoarcere, în Cuvântul lui Dumnezeu, este mutarea de la 
steocraţie, la monarhie, în ce priveşte naţiunea lui Israel. Stabilirea unei conduceri sub 
un rege, a fost scopul lui Dumnezeu şi a fost anticipată în Deuteronom 17:14-20. 
Moise este numit Regele din Ieşurun (Deuteronom 33:5) dar el nu a fost urmat de fiii 
lui, în asta. În cartea Judecători se spune de 4 ori: în acele zile nu era nici un rege în 
Israel (17:6; 18:1; 19:1; 21:25). 
 După victoria lui Ghedeon, israeliţii au vrut să-l facă rege, ca şi pe fiii lui, 
după el. Ei doreau să stabilească o monarhie la acea vreme dar Ghedeon a ţinut ferm 
la teocraţie (Judecători 8:22, 23). Mai târziu, un fiu ilegitim al său, Abimelec, a 
uzurpat autoritatea regelui şi a domnit peste Israel timp de 3 ani (9:22). 
 Când bătrânii din Israel i-au cerut lui Samuel să aleagă un rege, acest lucru i-a 
displăcut lui Samuel şi DOMNUL a zis: nu pe tine te-au respins, ci pe Mine M-au 
respins, ca să nu mai fiu Rege peste ei (1 Samuel 8:1-9; 12:12, 17, 19). Păcatul lui 
Israel a fost că ei au ales monarhia în locul teocraţiei. Dacă regii ar fi fost loiali lui 
Dumnezeu, monarhia ar fi fost totuşi o teocraţie, Dumnezeu folosindu-i la fel cum i-a 
folosit şi pe judecători; dar Israel a dorit să fie şi ea ca celelalte naţiuni (8:5), deşi ei 
fuseseră aleşi pentru un scop foarte diferit (Exod 33:16, Levitic 20:26; Numeri 23:9, 
Deuteronom 7:6). Lucrul pe care Dumnezeu şi Samuel l-au condamnat în căutarea lui 
Israel de a avea un rege, a fost acela că ei s-au arătat nevrednici de a-L avea pe 
Dumnezeu ca şi conducător al lor. 
 Cererea pentru a avea un rege, din capitolul 8, a crescut din cauza eşecului 
fiilor lui Samuel, de a umbla pe drumurile tatălui lor. Motivul real, însă, a fost dorinţa 
lor de a fi la fel ca naţiunile din jurul lor. În mânia Sa, Domnul a permis oamenilor să 
aibă un rege (Faptele Apostolilor 13:20-21, Osea 13:10-11). Monarhia evreiască a 
început cu alegerea lui Saul şi s-a terminat cu alegerea lui Cezar. 
 Saul era cu un cap mai mare decât toţi ceilalţi. În timp ce-şi căuta turma 
pierdută a tatălui său, s-a întâlnit cu Samuel care i-a adus la cunoştinţă că oamenii 
căutau un rege şi că el era omul pe care ei îl doreau. Saul avea totul în favoarea sa. 
Avea un corp puternic (10:23), o minte smerită (9:21), o inimă nouă (10:9), putere 
spirituală (10:10), prieteni loiali (10:26) şi călăuzirea lui Samuel. Totuşi el a eşuat 



foarte tare pentru că nu s-a supus niciodată sub domnia lui Dumnezeu. Compară 1 
Samuel 9:3 cu 16:11 şi observă contrastul. David păzea oile tatălui tău dar Saul a 
pierdut măgarii tatălui său. 
 Saul a fost uns rege, în privat, de către Samuel. I s-au dat anumite instrucţiuni 
şi i s-a spus, Când ţi se vor întâmpla semnele acestea, fă ce vei găsi că trebuie făcut, 
căci Dumnezeu este cu tine (10:7). Semnele s-au împlinit şi Duhul Domnului a venit 
peste Saul. Aceasta a fost marea lui ocazie. Numai dacă el s-ar fi supus Cuvântului lui 
Dumnezeu. La timpul potrivit Samuel s-a coborât la Miţpa pentru ungerea publică a 
regelui. El a reamintit, din nou, poporului, că actul lor era unul de rebeliune. Saul era 
din Beniamin. Iuda era tribul regal din care trebuia să vină regele. 
 Când a venit timpul pentru ungerea lui Saul, ei nu l-au mai putut găsi. El se 
ascunsese printre lucruri. El a fost găsit, adus şi, într-un singur glas, oamenii au strigat 
Trăiască regele (Dumnezeu să-l salveze pe rege). Stă în firea omului ca să acţioneze 
contrar Cuvântului lui Dumnezeu şi după aceea să ceară binecuvântarea lui 
Dumnezeu peste faptele sale. 
 Saul îi înfrânge pe amoniţi (capitolul 11). Citim, apoi, despre complotul lui 
Nahaş, care a adus necaz lui Israel. Repede şi curajos, Saul a rezolvat problema 
confirmând calitatea sa de conducător, în mijlocul oamenilor săi. 
 Profetul cel bătrân şi cu părul alb era gata să renunţe la funcţia sa de judecător. 
Samuel a adunat oamenii pentru a le da o mărturie despre credincioşia sa. El prezintă 
integritatea sa în timpul funcţiei sale de judecător (3-5); el mustră pe oameni pentru 
neascultarea şi nerecunoştinţa lor (6-12); îi avertizează cu referire la viitor (13-15); îşi 
anunţă intenţia de a cere DOMNULUI să trimită tunete şi ploaie, intenţie care îi este 
îndeplinită de către DOMNUL (16-18); oamenii admit păcatul lor când au cerut un 
rege şi l-au rugat pe Samuel să se roage pentru ei (19); el le promite că va face asta şi 
adaugă şi alte îndemnuri şi avertismente (20-25). 
 Samuel a fost un om al rugăciunii de mijlocire. Versetul 23 spune, Ba mai 
mult, cât despre mine, departe de mine să păcătuiesc împotriva DOMNULUI, 
încetând să mă rog pentru voi; vă voi învăţa însă calea cea bună şi dreaptă. Dar 
Samuel nu renunţase încă la funcţia sa de profet. El I-a cerut lui Dumnezeu să-i dea 
un semn al puterii Sale trimiţând ploaie şi tunete în timpul recoltei. Aceasta nu se mai 
întâmplase în ţara Canaan, însă aceasta a avut loc şi oamenii au mărturisit pocăinţa şi 
şi-au mărturisit credinţa dar lucrul s-a produs foarte timid şi fiind motivat de teamă şi 
nu de o credinţă adevărată. Credinţa care se bazează numai pe semne şi minuni va 
dispare imediat ce se duc semnele şi minunile. Pocăinţa care este cauzată de o furtună, 
este repede uitată atunci când soarele străluceşte din nou. Noi avem nevoie de o 
lucrare profundă a graţiei prin cunoştinţa despre, şi ascultarea Cuvântului lui 
Dumnezeu. 
 În capitolul 13 Saul pătrunde în funcţia preoţească. El a condus o armată de 
300 de oameni, împotriva filistenilor, fără să-L consulte, însă, pe Dumnezeu. Puterea 
enormă a duşmanului i-a umplut de frică pe israeliţi care s-au împrăştiat, ascunzându-
se în peşteri şi tufişuri. În aceste condiţii au fost descoperite auto-dependenţa şi inima 
rebelă a lui Saul. El a oferit o jertfă, în absenţa lui Samuel. Când a venit Samuel, Saul 
a încercat să se scuze dar scuzele nu justifică niciodată neascultarea. Astfel că i s-a 
făcut cunoscută prima indicaţie a distrugerii sale. Samuel a spus, Dar acum împărăţia 
ta nu va dăinui. 
 În capitolul 14 iese în evidenţă caracterul lui Ionatan. Saul a rămas, leneş, în 
Ghibea, în timp ce fiul lui, Ionatan, s-a încrezut în Dumnezeu şi s-a dus să lupte 
contra filistenilor. Domnul i-a dat victorie lui Ionatan. Acest fapt i-a încurajat pe 
israeliţii care se ascunseseră şi care au ieşit afară şi au luat urma inamicilor. Saul a 



făcut un jurământ aspru ca nici un om să nu stea ca să mănânce. Acest jurământ a 
slăbit oamenii, în mijlocul bătăliei. Faptul cel mai groaznic a fost că a pus în pericol 
viaţa lui Ionatan şi a făcut oamenii să păcătuiască, datorită foamei. Era un legalismu 
care sufoca libertatea. 
 Cauza pentru respingerea, de către Dumnezeu, a lui Saul, se găseşte în 
problema amalechiţilor (15). Instrucţiunile Sale erau să distrugă tot ce aparţinea 
acestei rase rele. Ordinul era clar dar Saul a distrus numai ceea ce a considerat el că 
este rău şi a cruţat ceea ce a considerat folositor. Dumnezeu i-a spus lui Samuel 
despre mânia Sa. Samuel s-a dus să se întâlnească cu Saul. Saul s-a întâlnit cu Samuel 
sub pretextul că el fusese ascultător. Ascultarea parţială nu este, însă, ascultare. Toate 
scuzele din lume nu pot schimba acest fapt. 
 De trei ori a încercat Saul să-i învinovăţească pe ceilalţi pentru păcatele lui, 
versetul 15, ei au, versetul 21, dar poporul, versetul 24, m-am temut de popor şi am 
ascultat de glasul lor. Samuel a pronunţat aceste cuvinte extraordinare: Oare îi plac 
DOMNULUI mai mult arderile-de-tot şi jertfele decât ascultarea de glasul 
DOMNULUI ? Iată, ascultarea este mai bună decât jertfele şi luarea la Cuvântul 
Său este mai bună decât grăsimea berbecilor. Căci răzvrătirea este ca şi păcatul 
magiei, iar insubordonarea ca şi închinarea la idoli şi terafimi. Saul a fost respins, 
ca rege, de către Dumnezeu. 
 Capitolul 16 începe a treia secţiune a cărţii, în momentul în care apare pe 
scenă David. Prin porunca lui Dumnezeu, Samuel a mers la casa lui Isai ca să 
găsească noul rege şi a fost pregătită o jertfă. Fiii lui Isai au fost sfinţiţi şi, pe rând, 
unul câte unul, începând cu cel mai mare, cei şapte fii ai săi au trecut prin faţa 
profetului. Dar Dumnezeu a zis nu la fiecare din ei. Mai era un fiu care lipsea. El era 
cel mai mic şi era numai un băieţel-păstor dar Dumnezeu are modul Său de a lua 
lucrurile neînsemnate ale lumii şi să le folosească pentru El (1 Corinteni 1:28). 
Dumnezeu se uită la (vede) inimă. De fapt, 1 Samuel 16:7 spune, Şi DOMNUL a zis 
lui Samuel: Nu te uita la înfăţişarea şi la înălţimea staturii lui, căci l-am respins. 
DOMNUL nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la aspectul exterior, dar 
DOMNUL se uită la inimă. (Vezi referinţe similare în 1 Cronici 28:9, Psalm 7:9, 
Ieremia 11:20; 17:10; 20:12 şi 1 Corinteni 3:13.  
 Dumnezeu l-a văzut pe tânarul cel credincios şi curajos, conducând şi apărând 
acele oi, luptându-se cu leul şi cu ursul. Acela care este credincios în lucruri mici 
poate fi conducător peste multe, astfel că David a fost adus din starea sa de păstor de 
oi, şi a fost uns ca viitorul rege al lui Israel. Noi trebuie să învăţăm din aceasta să fim 
mereu credincioşi în lucrurile mici. Dumnezeu lucrează încă în acelaşi fel. El Îşi 
găseşte adesea omul de care are nevoie, în locurile cele mai neînsemnate. 
 În capitolul 17 găsim marea poveste a lui David şi Goliat. Măsurile israeliţilor 
au eşuat. Ei s-au uitat la înălţimea, statura şi puterea uriaşului şi la tăria armurii sale. 
Ca rezultat, ei au început să tremure. David, însă, a măsurat omul prin Dumnezeu Cel 
Atotputernic şi astfel a avut încredere. Credinţa este victoria care învinge lumea. 
David, împreună cu Dumnezeu, l-a învins pe puternicul Goliat. 
 În această aventură, David este un prototip al Domnului Isus Cristos. El a 
venit într-o misiune pentru fraţii săi. Aceştia l-au batjocorit şi l-au dispreţuit. Totuşi, 
acest om mic şi neînsemnat, a stat în picioare, pentru ei, şi a ucis uriaşul pentru ca ei 
să poată trăi. Făcând aceasta, el a câştigat cinstea şi o mireasă de la rege. 
 Noi trebuie să observăm ceva în legătură cu cronologia din 1 Samuel. În 1 
Samuel 16:14 citim, Dar Duhul DOMNULUI...şi în 17:1, Filistenii şi-au strâns 
armatele ca să facă război... Cuvântul dar de la începutul lui 16:14 introduce un 
episod ulterior. Acesta este situat aici pentru a face legătura şi a contrasta Duhul care 



pleacă de la Saul şi vine la David. Cuvântul acum, din 17:1 se potriveşte, de fapt, 
cronologic, cu 16:13. Este dreptul Autorului de a aşeza episodul ulterior pe locul întâi 
pentru a face legătura şi contrastul cu forţa dominatoare din vieţile lui Saul şi David. 
Întâlnirea din 16:14-23 cade în mijlocul lui 18:12 dar este plasată aici pentru a arăta 
lucrările secrete care se ascund sub povestire. Ordinea cronologică a materialului din 
ultima parte din 1 Samuel, se desfăşoară astfel: 
 16:1-13 – Chemarea pe care Dumnezeu i-o face lui David 
 17:1-18:4 – Exploits of David 
 16:14-23 – Chemarea lui David, de către Saul 
 18:5:30 – Exploits of David 
 Există multe lucruri care par să se contrazică în aceste capitole dacă nu observi 
această cronologie. 
 De exemplu, se pune întrebarea din 17:55, Al cui fiu este acesta? Deşi Saul 
tocmai avusese un interviu cu David, el nu-l cunoştea pe tatăl lui pe care promisese 
să-l elibereze în Israel (v. 25). În versetele 55, 56 şi 58, curiozitatea lui Saul nu se 
referă la David, ci la tatăl lui. Dacă evenimentele din 1 Samuel 16:13 şi cele care au 
urmat, s-ar fi produs deja, cu siguranţă că Saul ar fi ştiut, cu siguranţă, că David era 
cel care cântase cu harpa în palat. 
 Cu cât s-a îndepărtat mai mult Saul de David, cu atât mai mult s-a apropiat 
Ionatan de el. Fiul lui Saul, atras de cel care-L iubea pe Domnul, reprezintă o imagine 
frumoasă. Ionatan a fost cel care s-a dus către David, aşa cum se cuvenea. Prinţul 
poate coborâ întotdeauna către un om obişnuit, dar un om obişnuit nu se poate urca 
niciodată la un prinţ. Această imagine reprezintă pe Domnul Isus Cristos care 
întotdeauna se duce către omul păcătos. Noi ÎL iubim pentru că EL ne-a iubim mai 
întâi. Această prietenie a adâncit numai, ura lui Saul faţă de David. Motivul acestei 
stări ne este descoperit prin cuvintele: DOMNUL era cu David şi se îndepărtase de 
Saul. Duhul de respingere a crescut într-un duh de ucidere, aşa precum Saul căuta să 
distrugă viaţa lui David. 
 Biblia spune, în 18:1, că Ionatan îl iubea pe David ca pe propriul lui suflet. 
Oamenii perverşi din zilele noastre folosesc acest pasaj pentru a răspândi ideea 
murdară că aceşti doi bărbaţi erau sodomiţi (homosexuali). Ionatan era cu aproape 24 
de ani mai în vârstă decât David şi această dragoste ar fi fost ca cea a unui tată faţă de 
fiul său (cf. 19:2; 20:17; 2 Samuel 1:26, compară şi cu dragostea lui Paul faţă de 
Timotei). 
 Ionatan şi-a dat seama ce făcea Dumnezeu şi că el nu va putea să-i succeadă 
tatălui său. El a renunţat cu bucurie la poziţia sa, faţă de tot ce se întâmpla (19). Ura şi 
gelozia lui Saul s-au manifestat în acţiuni rele pentru a scăpa de rivalul său. Este de 
înţeles că presiunea acestor fapte îl vor face pe David să fugă la Samuel.8 
 David nu l-a ameninţat niciodată pe Saul şi n-a căutat niciodată răzbunare 
contra lui. El i-a avertizat pe tovarăşii lui să nu se atingă de unsul Domnului. David 
ştia că Dumnezeu este Acela ca înalţă pe un om şi doboară pe un altul. David, 
sesizând pericolul, a cerut permisiunea să plece de la masa regelui, prin intermediul 
lui Ionatan. Ionatan, căutând să-l apere pe prietenul său, nu a aflat numai cât de mult îl 
ura Saul pe David, dar a mai aflat şi că propria sa viaţă îi era în pericol. Afară, pe 
câmp, are loc acea frumoasă scenă în care David şi Ionatan s-au despărţit. 

                                                 
8 Michal l-a ajutat pe David ca să scape, ascunzând unul din idolii din casa sa în patul său. La fel ca şi 
Rahela, înaintea ei, Michal a fost implicată cu aceste lucruri care erau interzise. Noi învăţăm din acest 
pasaj, ca şi din Judecători 17-18, că unii din aceşti idoli erau în mărime reală. 
 



 Exilul lui David este acoperit în capitolul 21. Mişcările lui din acest timp, au 
fost caracterizate, uneori de credinţă şi, uneori, de frică. Prima dată, el a mers pe 
drumul către cetatea preoţilor, unde l-a hrănit Ahimelec cu pâinile pentru punerea 
înaintea Domnului, justificarea a ceea ce a fost declarat cu multă vreme, după aceea, 
de către Domnul nostru Isus Cristos Însuşi (Matei 12:4). 
 În loc ca David să fugă la Dumnezeu, el a fugit la Gat. Aici el s-a confruntat 
cu nebunia din cetatea natală a lui Goliat. Ce spectacol îngrozitor este un om care 
acţionează după carne. Imaginea unsului lui Dumnezeu, redus la o astfel de stare 
josnică, este tristă şi reprezintă un avertisment contra nebuniei de a te refugia printre 
cei care sunt duşmanii lui Dumnezeu. 
 Există o anumită problemă în acest capitol, aşa cum Ahimelec este numit 
preotul. Relatările similare din Matei 12:3 şi Marcu 2:26 găsesc că evangheliile îl 
numesc preot pe Abiatar. Nu există nici o greşeală reală aici pentru că Ieremia 52:24 
clarifică faptul că poate să fie un mare preot şi un al doilea preot, în acelaşi timp şi 
Marcu spune marele preot, acolo unde Samuel spune numai preot. Potrivit cu Luca 
3:2 este posibil să fie doi mari preoţi. Contradicţiile există numai în mintea criticilor 
Bibliei şi niciodată în Biblie. 
 În 1 Samuel 22 citim cum David îşi adună oamenii săi viteji. Plecând din Gat, 
el s-a refugiat în peştera de la Adulum, unde se adunaseră în jurul lui, o ceat de 
proscrişi care au devenit, mai târziu, vitejii săi. Această alegere a oamenilor săi a 
constituit o altă mişcare neînţeleaptă făcută în necredinţă. Rut a plecat din Moab ca să 
locuiască în Israel. Stră-nepotul ei a plecat din ţară ca să locuiască în Moab. 
 Între timp, Saul a ucis preoţii pentru că Ahimelec l-a ajutat pe David. Unul 
dintre ei, Abiatar, a scăpat şi s-a alăturat lui David, în ascunzătoarea lui. Toate aceste 
încercări şi necazuri au reprezentat modul prin care Dumnezeu l-a încercat pe 
servitorul Său ca să aibă încredere în El. 
 În capitolul următor îl vedem pe Saul dedicându-şi întreaga energie în 
persecutarea lui David. El a neglijat toate treburile ţării pentru a-l vâna pe presupusul 
său inamic. Saul ar fi distrus orice persoană, animal sau preot, datorită geloziei sale 
dar nu ar fi ascultat de porunca lui Dumnezeu ca să facă aceasta duşmanilor lui Israel 
(15). Numai un singur om din linia preoţilor din familia lui Eli, a scăpat de mânia lui 
Saul, pentru a-i duce mai departe preoţia (22:20-23). Compară aceasta cu faptul că, 
mai târziu, a fost salvat numai un singur om, din linia regilor (2 Regi 11). 
 Abiatar, fiul lui Ahimelec, al doisprezecelea preot din Israel (2 Samuel 23:6-9; 
30:7; 2 Regi 1:7, 19, 25; 1 Cronici 27:34 şi Marcu 2:26), era preot împruenă cu 
Ţadoc, care era din partea lui Saul (2 Samuel 8:17, 15:24-36; 17:15; 19:11; 20:25 şi 1 
Cronici 15:11). El avea un fiu care era şi el ajutor de preot cu Ţadoc, pentru o vreme 
(1 Cronici 18:16; 24:6). Solomon l-a dat jos pe Ahimelec pentru că el a preluat cauza 
fratelui său, de a deveni rege şi Ţadoc a devenit singurul mare preot (1 Regi 1-2). 
Astfel a fost împlinită profeţia cu privire Eli privind dărâmarea casei sale ca şi preot 
(1 Samuel 2:31), pentru că Abiatar a fost ultimul din linia lui Eli, care să fie singur, 
mare preot. 
 Din 1 Samuel 23 noi mai învăţăm şi că, chelaiţii şi ţifiţii erau pregătiţi să-l 
predea pe David, lui Saul. Între timp, David ducea război cu succes, contra filistenilor. 
În timpul acestei perioade a avut loc ultima întâlnire dintre David şi Ionatan. Ionatan 
era ferm convins că David va deveni rege, în cele din urmă dar el nu a avut niciodată 
curajul moral să se separe, să iasă în afara porţii şi să sufere reproşul, împreună cu 
David. 
 În capitolul 24, în cele din urmă, Saul se găsea în puterea lui David. Ar fi fost 
perfect de uşor pentru ca el să-i ia viaţa lui Saul dar el nu a făcut asta. Retrăgându-şi 



mâna, David, a pronunţat un protest puternic contra persecuţiei pornite de Saul. În 
această scenă el a fost epitomul expresiei Răzbunarea este a Mea; Eu voi pedepsi, 
spune Domnul. 
 Moartea lui Samuel este înregistrată în capitolul 25, urmată de povestea 
egoistului Nabal, care a refuzat să se întâlnească cu David şi cu oamenii lui aflaţi în 
nevoie, chiar dacă David a făcut multe pentru a-i proteja. Intervenţia lui Abigail, soţia 
lui Nabal, l-a reţinut pe David să se răzbune singur pe acest om. Nabal a murit şi 
David a luat-o pe Abigail, văduva lui, să fie soţia sa. Abigail arată cum trebuie să se 
poarte o femeie cu frică de Dumnezeu şi cu evlavie, cu soţul ei care nu are frică de 
Dumnezeu. 
 În 1 Samuel 26, oamenii lui David erau depăşiţi, numeric, în proporţie de 5 la 
1, cu Saul care încă îl urmărea, căutând să-i ia viaţa. David a intrat în cortul lui Saul, 
în timp ce acesta dormea. El a avut ocazia să-l distrugă pe Saul dar nu a făcut asta. El 
a preferat să schimbe ura pe dragoste şi să lase judecata, lui Dumnezeu. Ce 
temperanţă (auto-control)! 
 David, însă, obosea. Din cauza fricii, el a păcătuit contra lui Dumnezeu şi a 
oamenilor lui (27). Filistenii i-au dat lui David cetatea Ţiclag. Refugiindu-se acolo, 
David a lăsat ca să-şi piardă acea viziune clară a lui Dumnezeu, care l-a făcut 
invincibil împotriva tuturor duşmanilor săi. În timpul acestui aranjament, el a făcut 
multe greşeli grave. Biblia spune, în versetul 9, Şi David bătea ţinutul acela şi nu 
lăsa cu viaţă nici bărbat, nici femeie; şi le lua oile, boii, măgarii, cămilele şi hainele 
şi apoi se întorcea şi venea la Achiş. 
 Uitându-ne înainte, aflăm că David a lăsat în viaţă numai o singură femeie 
aici, fiica unui dintre împăraţi (2 Samuel 3:3). Această femeie a devenit soţia sa şi 
mama lui Absalom. Patruzeci de ani mai târziu, el s-a răzvrătit contra lui David (2 
Samuel 15:7) şi David şi-a adus aminte de vremea când el a locuit în Gheşur (v. 8). 
Încălcând Legea lui Dumnezeu cu privire la separaţie şi amestecându-se cu alte 
naţiuni şi înmulţindu-şi soţiile, David a secerat o groaznica recoltă prin rebeliunea 
fiului său, Absalom. 
 În capitolul 28, David cel alunecător înapoi în credinţă, este văzut cum 
încurajează pe păgâni să-i atace pe fraţii săi. 
 Filistenii au declarat război lui Israel şi lui Saul îi era frică. Saul care, în 
primele zile ale domniei sale, abolise vrăjitoria care se practica în popor, acum se 
îndreaptă chiar el însuşi, către ea. El a căutat o vrăjitoare la Endor, care a început să 
cheme duhul unui demon care pretindea că este Samuel. Dar ca răspuns al incantaţiei 
ei, Dumnezeu chiar l-a trimis pe Samuel să apară şi această femeie a fost uimită peste 
măsură. Ghicitoarea i-a dat un mesaj final lui Saul, cu privire la distrugerea sa. 
 Se pare că Saul s-a temut de cuvintele lui Samuel (v. 20), dar nu a văzut forma 
sa (vv. 12-14). 
 În capitolul 29 David a călătorit cu Achiş şi a intrat într-o mare încurcătură 
încât s-a alăturat armatei armatei filistenilor care se pregătea să atace pe Israel. El era 
pregătit să se lupte contra propriului său popor pentru a-şi salva gâtul, în timp ce trăia 
într-o stare spirituală înapoiată printre duşmanii Domnului. Din fericire, oamenii lui 
Achiş nu au avut încredere într-un războinic israelit aflat între ei şi astfe, David a fost 
nevoit să stea în spate. Astfel, el a fost scutit să comită o mare ofensă. 
 David s-a întors la Ţiclag (30). În absenţa lui, a fost atacat de amalechiţi. 
David s-a mişcat cu o hotărâre rapidă ca să-şi repare greşeala şi a avut succes. El i-a 
pedepsit pe duşmanii săi şi i-a eliberat pe toţi oamenii săi şi tot ce era al lor. Strângând 
o pradă mare de război de la duşmanii săi David a trimis daruri la toţi bătrânii din 
Iuda şi a pregătit calea de a se face regele lor. 



 Capitolul 31 povesteşte moartea lui Saul. Rănit într-o bătălie cu filistenii şi 
temându-se de purtarea duşmanului, el a cerut ca omul care-i purta armura să-l 
omoare, dar acesta a refuzat. Astfel că Saul şi-a luat singur viaţa cazând singur în 
vârful sabiei sale. Cei trei fii ai lui Saul, inclusiv Ionatan, au murit în acea bătălie. 
Israel a fost înfrânt şi povestea nefericită a lui Saul a ajuns la final. 
 Cartea 1 Samuel compară viaţa fără Dumnezeu cu viaţa împreună cu 
Dumnezeu. Saul, cu tot potenţialul său, cu toate promisiunile făcute şi ocaziile avute, 
a dat greş, nu atât de mult datorită neascultării ci datorită unei ascultări avute cu 
jumătate de inimă. El era doritor să-L asculte pe Dumnezeu numai atât cât el hotăra 
cât este limita necesară. El a fost un slujitor al mândriei şi geloziei. 
 Observă cei 15 paşi care au dus la căderea lui Saul. 

1. El s-a amestecat în funcţia preoţească (13:8-10). 
2. El a profeţit dar şi-a găsit scuze pentru păcatele şi neascultarea sa 

(13:11-12). 
3. El a încălcat porunca lui Dumnezeu prin faptul că i-a lăsat în viaţă pe 

amalechiţi (15:2-12). 
4. El l-a minţit pe Samuel (15:13-20). 
5. El a dat vina pe popor pentru greşelile sale (15:20-21). 
6. El s-a înălţat în proprii săi ochi (15-17). 
7. El a respins Cuvântul lui Dumnezeu (15:23-26). 
8. El a avut o pocăinţă falsă (15:24-35). 
9. El a pierdut Duhul Sfânt şi a devenit posedat de un duh rău (16:14-23; 

18:12). 
10. El a devenit gelos pe David, încercând de multe ori să-i ia viaţa (18:6-

26:25). 
11. El a devenit amar contra propriului său suflet (20:30-34). 
12. El l-a alungat pe David din casa şi moştenirea sa (21:1-30:31). 
13. El a căutat revelaţie de la o vrăjitoare (28). 
14. El a jurat să protejeze vrăjitoarea, contrar Legii lui Dumnezeu (28:10). 
15. El şi-a terminat viaţa prin suicid (31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 Samuel 
 
 

Cartea 2 Samuel descrie întronarea lui David, consecinţele rele ale relaţiei sale 
adultere cu Batşeba şi stabilirea casei sale. 2 Samuel 7:16 începe lunga linie privitoare 
la familia lui David, cum că aceasta va domni veşnic peste poporul lui Dumnezeu 
printr-Un singur Rege etern. Şi casa ta şi regatul tău vor fi veşnic înaintea ta: tronul 
tău va fi stabilit pe veci. Această promisiune a fost repetată lui David, lui Solomon şi 
în Psalmi şi de către profeţi, Amos, Isaia, Mica, Ieremia şi Zaharia pe o perioadă de 
aproape 500 de ani. 

Când s-a împlinit vremea potrivită, îngerul Gabriel a fost trimis la Nazaret, la 
Maria, o fată evreică fecioară, pe care Dumnezeu a folosit-o ca pe un vas prin care 
omul Cristos Isus va intra în lume. Maria era căsătorită cu un bărbat pe nume Iosif, 
din casa şi neamul lui David (Luca 1:27, Matei 1:16). Şi îngerul i-a zis ei, Nu te 
teme, Maria: căci tu ai găsit favoare de la Dumnezeu. Şi, iată, tu vei concepe în 
pântecele tău şi vei da naştere, la un fiu, şi vei pune numele lui ISUS. El va fi mare 
şi va fi numit Fiul celui Preaînalt: şi Domnul Dumnezeu va da lui tronul tatălui 
său, David: şi el va domni peste casa lui Iacob, pe vecie; din regatul său nu va avea 
nici un sfârşit (Luca 1:30-33). 

Cartea 2 Samuel se împarte, după cum urmează: 
Triumfurile lui David 
David este făcut rege peste Iuda (1-4) 
David este făcut rege peste tot Israel (5-10) 
Păcatul lui David (11-12) 
Pedeapsa lui David (13-18) 
Restaurarea lui David (19-20) 
Mărturia de încheiere a lui David (21-24)l 
David a fost în Hebron pentru 7 ani şi jumătate (1-4) 
David a fost în Ierusalem pentru 33 ani (5-24) 
 
Cuvântul-cheie este David, care apare de 268 de ori. Cartea are 695 de versete 

şi 20.614 de cuvinte. David este văzut ca păstorul poporului...tu ai fost cel care 
conduci şi aduci pe Israel (5:2). Tu vei hrăni pe poporul meu Israel şi tu vei fi un 
căpitan peste Israel şi tu vei fi un căpitan peste Israel.  

Această carte îl prezintă pe David ca fiind un rege înţelept şi generos. Sub 
domnia lui David, Israel a devenit o naţiune cuceritoare şi muzica şi cultura ei au 
înflorit la viaţă. El a numit registratori ai curţii şi scribi pentru ca să fie păstrate 
sistematic statisticile naţionale. El a început pregătirile pentru construirea templului 
care, timp de mai multe secole, va fi centrul vieţii naţionale evreieşti. 

În punctul culminant al puterii sale, David a păcătuit într-un mod scandalos. 
Începând din acest moment, înainte, el a avut necazuri, prima dată cu propria sa 
familie şi apoi la scară naţională. Absalom, fiul lui favorit, a condus o revoltă care 
aproape că a avut succes.  El l-a alungat, pentru o vreme, pe David, de la tron. Anii de 
final ai vieţii lui David au fost pătaţi de necazuri de diferite feluri. Toate acestea au 
fost consecinţa păcatului său. 

Relatarea biblică despre David ne dovedeşte că Dumnezeu face deosebire între 
oameni. Măreţia puterii unui om este dată de măsura supunerii lui faţă de Dumnezeu. 

Noi nu avem nici o afirmaţie clară despre calitatea de autor a cărţii. Se 
presupun autori precum Abiatar, Natan sau Gad (1 Cronici 29:29). Ea acoperă 



perioada de 40 de ani de domnie ai lui David, de la anul 1000 şi până la 960 Înainte de 
Cristos. Scopul cărţii este acela de a continua istoria lui Israel, de la moartea lui Saul 
şi până la domnia lui Solomon şi să ofere o imagine a întemeierii ferme a monarhiei, 
în timpul perioadei de cea mai mare putere şi glorie, a lui Israel. 

Versetele-cheie se găsesc în 2 Samuel 7:8-16, Acum deci, aşa să spui robului 
Meu David: Aşa vorbeşte DOMNUL oştirilor: Te-am luat de la staulul oilor, din 
urma oilor, ca să fii conducător peste poporul Meu, peste Israel. Şi am fost cu tine, 
oriunde mergeai, şi am nimicit dinaintea ta pe toţi duşmanii tăi, şi ţi-am făcut un 
nume mare, ca numele celor mari de pe pământ. Ba mai mult, voi da un loc 
poporului Meu Israel şi îl voi sădi, ca să locuiască într-un loc al lui şi să nu se mai 
mute; şi nici fiii răutăţii nu-l vor mai apăsa, ca înainte şi ca pe timpul când 
pusesem judecători peste poporul Meu Israel. Numai ţie ţi-am dat odihnă de toţi 
duşmanii tăi. Şi DOMNUL îţi mai spune că îţi va zidi o casă. Când ţi se vor împlini 
zilele şi vei adormi lângă părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va 
ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. El va zidi o casă pentru Numele Meu şi 
Eu voi întări pe veci tronul împărăţiei lui. Eu îi voi fi Tată şi el Îmi va fi fiu. Dacă 
va face răul, îl voi corecta cu nuiaua oamenilor şi cu loviturile fiilor oamenilor, dar 
îndurarea Mea nu se va depărta de la el, cum s-a depărtat de la Saul, pe care l-am 
îndepărtat dinaintea ta. Şi casa ta şi împărăţia ta vor dăinui pe veci înaintea Mea, şi 
tronul tău va fi întărit pe veci. 
 Cartea începe cu raportul fals al amalechitului care a crezut că David îl va 
recompensa pentru că l-a ucis pe Saul. El a plătit cu propria lui viaţă pentru această 
viaţă. În lamentaţia lui David pentru Saul şi Ionatan, se observă că el cântă numai 
pentru Ionatan. Greşeala făcută de Ionatan, care nu a ales să sufere împreună cu 
David, l-a lăsat să moară cu Saul. Lui Saul i se spusese ca să distrugă pe amalechiţi. 
El n-a făcut asta şi, în final, a murit de mâna lor. 
 În capitolul al doilea aflăm că primul gest al lui David a fost acela de a căuta 
direcţie din partea lui Dumnezeu. Fără nici o ezitare, tribul său din Iuda l-a încoronat 
rege. După aceea, David i-a răsplătit pe oamenii din Iabeş-Ghiliad pentru că l-au 
îngropat pe Saul. Mai târziu, el a aflat că Abner, vărul lui Saul, pretindea tronul. Deşi 
ştia că Dumnezeu îl alesese pe David, Abner s-a opus cu încăpăţânare şi l-a căutat pe 
singurul fiu supravieţuitor al lui Saul, Işboşet pe care l-a aşezat ca pe un rege 
marionetă. 
 David nu a contestat această faptă dar a ales să domnească la Hebron şi să 
aştepte vremea lui Dumnezeu (Psalm 27 :14). Această situaţie, în care domneau doi 
regi, a condus la război civil. Abner căuta mereu să apere familia lui Saul. El s-a 
luptat cu Ioab, un servitor credincios al lui David.9 În prima bătălie, Ioab a ieşit 
victorios dar fratele său, Asahel, fost ucis. Moartea lui Asahel l-a înfuriat pe Ioab care 
nu s-a liniştit până când nu s-a răzbunat pe Abner. 
 Este interesant de observat progresul urmaşilor lui David. În 1 Samuel 16 :13 
el nu avea pe nimeni. În 1 Samuel 22 :2 avea patru sute de oameni. În 1 Samuel 27 :2 
avea şase sute. În 1 Cronici 12 :22 avea o mare oştire. În 2 Samuel 2 :4 el avea 
oamenii din Iuda şi în vremea din 2 Samuel 2 :17 el avea toţi oamenii din Israel. Este 
un lucru sigur că Dumnezeu i-a dat prosperitate şi i-a crescut numărul oamenilor lui 
David. 
 În capitolul 3 David nu L-a ascultat pe Dumnezeu şi s-a căsătorit cu o altă 
străină. El a crezut că această faptă carnală îi va întări regatul dar ea a avut ca rezultat 
ruinarea regatului de către fiul său. 

                                                 
9 Ioab era nepotul lui David ( 1 Samuel 26:6, 1 Cronici 2:15-16). 



 De fapt, sunt menţionaţi 6 fii pe care David i-a avut cu 6 soţii diferite. Trei 
dintre aceşti fii au devenit o sursă de necaz pentru el. Fapta rea a lui Amnos este 
înregistrată în capitolul 13. Rebeliunea lui Absalom ocupă un spaţiu de câteva 
capitole. Adonia devine rivalul lui Solomon (1 Regi 1 :5). Indulgenţa cărnii a condus 
la marele păcat din viaţa lui David. 
 În timpul celor 7 ani de război civil, casa lui Saul slăbea în mod constant. 
Abner a fost mustrat de Işboset pentru că a păcătuit cu Riţpa, una din concubinele lui 
Saul, aşa că Abner s-a revoltat şi s-a alăturat lui David. David l-a acceptat dar Ioab a 
profitat de această ocazie ca să se răzbune pe Abner, omorându-l. David l-a jelit pe 
Abner şi a făcut cunoscut faptul că el nu a fost de acord cu uciderea lui. 
 Cu Abner fiind mort, capitolul 4 dezvăluie faptul că doi din căpitanii lui 
Işboşet l-au măcelărit pe stăpânul lor în timp ce el se afla în patul său şi i-au adus lui 
David capul acestuia, crezând că îi va răsplăti. David le-a adus aminte că era 
împotriva oricăror fapte nedrepte şi a poruncit ca ei să fie condamnaţi la moarte 
pentru crimă. David trăia prin credinţă şi nu se baza pe mijloace carnale pentru a 
împlini scopurile lui Dumnezeu. 
 Moartea lui Işboşet a pus capăt războiului civil şi bătrânii lui Israel şi-au dat 
seama că David trebuie să fie rege peste toată naţiunea. Hebron fusese centrul lui 
David pe când el era rege peste Iuda ; dar se afla departe, la sud şi el avea nevoie de o 
nouă capitală. Alegerea lui a fost întăritura lui Iebus. Iebusiţii l-au înfruntat pe David 
şi, într-un act de sfidare, au aşezat pe zidul cetăţii oameni orbi şi şchiopi spunând că, 
chiar şi aceşti oameni erau în stare să apere cetatea. Mai apoi s-a găsit un voluntar 
care a găsit o cale de a intra în cetate, urcând pe ea printr-o cursul apei şi astfel cetatea 
a fost cucerită de către Ioab, din interiorul ei. Începând din acel moment, înainte, locul 
a fost cunoscut cu numele de Ierusalem, Cetatea lui David. 
 După aceasta, filistenii au atacat de două ori. În fiecare caz, David s-a rugat la 
Dumnezeu şi El i-a dat victorie. 
 Slăbiciunea lui David se face încă o dată remarcată când el şi-a luat şi mai 
multe concubine şi soţii, ceea ce era strict interzis de Dumnezeu, în Deuteronom 
17 :17. 
 În capitolul 6 citim că David a adus chivotul la Ierusalem. El a dorit să facă 
Ierusalemul să fie centrul închinării. Aceasta era o faptă nobilă dar în împlinirea ei a 
fost încălcat Cuvântul lui Dumnezeu. Instrucţiunile date lui Moise spunea că, chivotul 
trebuia să fie purtat întotdeauna pe umerii preoţilor, pe umeri (Numeri 4 :15 ; 7 :9 ; 
10 :21, Deuteronom 10 :8, Iosua 3 :14). Chivotul trebuia să fie purtat de fiii lui Levi. 
David a pus ca chivotul să stea pe un car nou. David a luat ideea cu căruţa, de la 
filisteni (1 Samuel 6 :7). Aceşti oameni erau neştiutori în ce priveşte Legea lui 
Dumnezeu, aşa că ei nu au fost pedepsiţi. Dar David ar fi trebuit să o cunoască şi de 
aceea judecata a căzut peste Uza. Orice se introduce în închinarea la Dumnezeu, care 
este contrar Cuvântului Său, merită judecata Sa. (Vezi Ioan 4 :24 ; 6 :63 şi 1 Samuel 
15 :22). 
 Când chivotul era dus peste un teren accidentat, acesta era în pericol să cadă. 
Uza şi-a întins o mână ca să ţină chivotul şi a fost lovit mortal de Iehova. 
 David a fost nefericit şi s-a temut aşa că chivotul a fost pus în casa lui 
Obededom, unde a stat trei luni, care i-a dat chivotului un loc de cinste în casa lui. 
Fiecare membru al familiei sale a fost binecuvântat cât timp chivotul a stat cu el. 
Binecuvântarea lui Dumnezeu se va aşeza întotdeauna peste casele care-I acordă locul 
care I Se cuvine de drept. 
 După trei luni, chivotul a fost dus la Ierusalem, în felul în care trebuia să fie 
dus. 



 David avea o dorinţă să construiască o casă pentru Dumnezeu. Acest gest 
nobil l-a făcut să apeleze la profetul Natan, care l-a sfătuit pe David să facă tot ce era 
în inima sa. Dar Dumnezeu i-a spus lui David, prin Natan, că el nu va putea construi 
templul deoarece el era un om al războiului şi că trebuia să încredinţeze această 
lucrare fiului său. David I-a mulţumit lui Dumnezeu, şi-a mărturisit nevrednicia şi 
apoi s-a pus pe lucru să pregătească materialele pentru lucrarea pe care urma să o facă 
altcineva. 
 Capitolul 7 conţine marele legământ Davidic. El asigura 4 lucruri : posteritatea 
lui David, un tron, regatul şi natura veşnică a tuturor celor trei. Legământul avea, însă, 
o singură condiţie, neascultarea din familia lui David urma să fie pedepsită dar aceasta 
nu urma să anuleze legământul (v. 15, Psalm 89 :20-37, Isaia 24 :5 ; 54 :3). 
  Această pedeapsă a căzut, mai întâi, în împărţirea regatului sub Roboam şi, în 
final, în captivitatea din 2 Regi 25. Din acel moment numai un singur rege din familia 
lui David, a mai fost încoronat la Ierusalem şi aceea a fost cu o coroană de spini. Însă 
legământul imutabil a fost reînnoit faţă de Maria şi va fi împlinit aşa cum a fost 
promis în Luca 1 :31-33, Faptele Apostolilor 2 :29-32 ; 15 :14-17). 
 Legământul afirmă că, Şi casa ta şi regatul tău vor fi aşezate pentru vecie 
înaintea ta : tronul tău va fi aşezat pentru vecie (v. 16). 
 În capitolul 8 citim despre victoriile lui David asupra duşmanilor lui. Viaţa 
supusă şi ascultătoare de Dumnezeu este întotdeauna o viaţă victorioasă. Prin aceste 
triumfuri el şi-a întărit poziţia sa şi a poporului său. De asemenea, el şi-a adunat 
comoara cu care se va construi casa Domnului. Capitolul se încheie cu numirea 
anumitor ofiţeri de stat cu ajutorul cărora urma să fie asigurată solidaritatea internă a 
regatului. 
 Printre aceştia Seraia era scribul (secretarul). Aceasta este prima dată când 
apare în Biblie cuvântul ‘scrib’. Scribii ocupau poziţii înalte ca asociaţi ai marelui 
preot şi ai Comandantului Şef. Ei scriau după dictare, erau registratori şi contabili, 
potrivit cu 2 Regi 12 :10, ajutoare (2 Regi 25 :19) şi secretari de stat (2 Samuel 8 :17). 
Ei erau o ramură a Leviţilor (2 Cronici 34 :13) şi, atunci când preoţii care trebuiau să 
fie învăţătorii Legii, erau absorbiţi de ritualuri, scribii deveneau custozii Cuvântului 
lui Dumnezeu. Ezra reprezintă preotul şi scribul ideal. 
 David a întrebat, A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din 
cauza lui Ionatan ? (9 :1). A fost găsit Mefiboşet, un fiu al lui Ionatan. El era un om 
care era şchiop de ambele sale picioare. David a trimis după el şi i-a înapoiat tot 
pământul care îi aparţinuse lui Saul şi a ales servitori ca să lucreze pământul pentru el. 
David a mai poruncit şi ca Mefiboşet să stea la masa regelui. Oferta de bunătate era 
din cauza lui Ionatan (v. 1) pentru ca el să cinstească numele prietenului său. 
 Povestirea desenează minunat salvarea noastră. Vieţile noastre sfărâmate nu au 
nici o valoare pentru marele Rege, totuşi Dumnezeu nu ne iubeşte pentru ceea ce 
suntem sau cine suntem noi. El ne tratează ca făcând parte din familia Sa regală numai 
din cauza numelui Domnului Isus Cristos. 
 Mai întâi de toate, Mefiboşet a fost găsit în Lodebar. El era pierdut. El se afla 
sub o sentinţă de condamnare la moarte datorită legăturii sale cu casa lui Saul. 
Datorită graţiei (bunătăţii sale), regele a arătat bunătate proscrisului. Regele şi-a trimis 
servitorii să-l aducă. El a fost adus înaintea regelui şi a căzut cu faţa la pământ pentru 
a-l recunoaşte pe David drept domn şi stăpân. El a găsit acceptare la masa regelui, cu 
susţinere (9 :1-7). Regele l-a primit cu bunăvoinţă la masă, ca să se bucure de 
bunătatea sa şi de binecuvântari. A existat restaurare (v. 7), aprovizionare temporală 
(v. 7) şi o relaţie de filiaţie (v. 11). Vedem mai apoi, cum el respinge atracţiile lumii şi 
separarea lui faţă de acestea (16). 



 În timpul respingerii lui David (16), Ţiba (Zeba) l-a vorbit de rău pe stăpânul 
lui (16 :3). Astfel de afirmaţie ar fi trebui să fie naaturală dar inima lui Mefiboşet este 
descoperită în 2 Samuel 19 :28. În loc să se gândească despre el ca fiind un om viu, 
faţă de Saul, el s-a recunoscut a fi un om mort. Mefiboşet a ales să facă parte din 
respingerea regelui. El nu a făcut nici o parte din regatul fals al lui Absalom. Vedem 
mai apoi, renunţarea la sine (19 :24) aşa precum el aştepta reîntoarcerea regelui său. 
În cele din urmă, a fost mare bucurie când s-a întors regele (19 :25-30). Lui nu i-a 
păsat de pământuri sau răsplată, ci bucuria lui era deplină pentru că se întorsese 
regele. Ce imagine extraordinară a salvării din Noul Testament. 
 În capitolul 10, David a făcut o încercare de a arăta bunătate lui Hanun, regele 
lui Ammon. Amoniţii au abuzat de mesagerii lui David în aşa fel încât să sugereze că 
erau pregătiţi să se lupte. Armata lui David, sub conducerea lui Ioab, i-a atacat pe 
amoniţi şi armata siriană aliată ei şi le-a înfrânt pe amândouă. Acesta a fost momentul 
cel mai înalt din înălţarea la putere a lui David. 
 Următoarea scenă în care îl vedem pe David, după acest episod, este aceea în 
care el se plimba pe acoperişul unei case şi vede o femeie cu care aranjează o întâlnire 
licenţioasă. Biblia se dovedeşte a fi cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu prin faptul că 
descoperă şi păcatele eroilor Săi. Ea nu face niciodată ca păcatul să fie acceptat. Nu 
oferă nimic pervers pentru imaginaţia omului ci ne prezintă exact ceea ce s-a 
întâmplat. Păcatul lui David a fost comis în mod deliberat. David ar fi trebuit să se 
afle în mijlocul luptei (11 :1). El a fost leneş (11 :2). El a căzut pradă poftei ochilor (1 
Ioan 2 :15-16). El a permis pasiunii sale să-l conducă atunci când el ar fi trebuit să 
fuga de ea (1 Corinteni 10:13). 
 Cazul este descris în Iacov 1:13-15. El avusese o poruncă clară din partea lui 
Dumnezeu (Exod 20 :14), de a nu comite adulter. Avusese o avertizare din partea 
conştienţei sale, că ea era o soţie şi o fiică (11 :3). Dar un păcat ignorat, duce la altul 
şi aşa mai departe. Urmările au fost : decepţie (v. 7), linguşeală (v. 8), ducerea sticlei 
cu alcool la gura aproapelui (v. 13), crimă cu premeditare (v. 14-17), justificare şi 
nesocotirea unor păcate aşa de grave (v. 25). Biblia face des referire la legătura dintre 
băuturile alcoolice şi crimă ( 2 Samuel 13 :28, 1 Regi 20 :16, Daniel 5 :3-5, 
Apocalipsa 17). 
 Cu siguranţă că mulţimea nelegiuirilor împietresc inima. David şi-a ucis unul 
dintre cei mai buni soldaţi ai săi numai pentru a-şi acoperi propriul păcat. Dar, aşa 
cum afirmă Proverbe 28 :13, el nu a prosperat (nu a avut succes). 
 Urie era unul dintre soldaţii credincioşi ai lui David (23 :39). El s-a căsătorit 
cu fata lui Eliam, care era fiul lui Ahitofel (23 :34). Este posibil ca această relaţie să fi 
dus la lipsa de loialitate a lui Ahitofel (15 :12), care era bunicul lui Batşeba. Lumea a 
folosit păcatul groaznic comis de David şi Batşeba, ca un reproş contra lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului Său. 
 Urie a murit în prima linie a bătăliei, acolo unde ar fi trebuit să se afle David. 
Mai este interesant şi faptul că acest eveniment l-a aşezat pe David sub puterea lui 
Ioab pentru tot restul vieţii sale. Ioab a ţinut această murdărie asupra lui David şi a 
folosit-o contra lui, pentru a-l controla. Discursul ţinut de David în 2 Samuel 3 :29, a 
fost îndrăzneţ dar după uciderea lui Urie, el a fost nevoit să îndure influenţa lui Ioab. 
El era prea suspicios să aibă încredere în el şi totodată, prea slab ca să-l alunge. Vezi 
cum Ioab a profitat de aceasta, în 2 Samuel 14 :19, 1 Regi 2 :5, 31-33, etc. 
 La apogeul puterii sale, David a căzut în păcat şi nu şi-a mai recâştigat 
niciodată acea putere. 
 Un an mai târziu, Dumnezeu i-a poruncit profetului Natan ca să-l confrunte pe 
regele nepocăit cu păcatul său. Folosind o pildă, acesta l-a acuzat pe David de păcatul 



comis de el împotriva lui Dumnezeu şi a omului, fapt ce a dat ocazie duşmanilor lui 
Dumnezeu, să hulească (12 :14, 1 Timotei 6 :1, Tit 2 :5). Cu toate că el l-ar fi putut 
ucide pe Natan (Romani 13 :1-4), David s-a aplecat înaintea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Mai târziu, David a numit un fiu de-al său, după Natan (1 Cronici 3 :5, 
Luca 3 :31). 
 Pocăinţa lui era sinceră (Psalm 51) dar Dumnezeu i-a spus lui David că, 
copilul lui va muri din cauza păcatului său. David a acceptat această pedeapsă şi, 
atunci când a murit copilul, David s-a ridicat şi I S-a închinat lui Dumnezeu. Batşeba 
a fost şi ea părtaşă la acest păcat şi, la fel, şi la pedeapsă. Ea a pierdut copilul dar 
Dumnezeu, în mila sa i-a permis ca, mai târziu, să dea naştere lui Solomon. 
 David şi-a pronunţat sentinţa proprie, în patru părţi (v. 6) şi Dumnezeu a 
vegheat ca aceasta să se împlinească. Copilul a murit, Absalom l-a ucis pe Amon, care 
a necinstiti-o pe Tamar (2 Samuel 13), Ioab l-a ucis pe Absalom (2 Samuel 18), 
Adonia a fost ucis de Benaia (1 Regi 2 :25). Adaugă la aceasta abuzul public al 
soţiilor lui David (2 Samuel 16) şi vezi că păcatul îşi are plata în moarte. 
 Noi trebuie să fim atenţi ca nu cumva să cădem în păcat şi suntem avertizaţi să 
nu ne îngrijim de poftele cărnii. Dumnezeu ne va ierta păcatele dar consecinţele lor 
pot să continue să se simtă în toată viaţa noastră. Nu vă înşelaţi ; Dumnezeu nu poate 
fi batjocorit : căci orice seamănă omul, aceea el va şi secera. 
 Capitolul 13 începe anii periculoşi. Fratele vitreg al lui Absalom, Amnon, a 
comis un păcat de imoralitate cu Tamar, sora lui Absalom. Ei erau copiii lui David şi 
acesta nu şi-a putut disciplina băieţii datorită propriului său păcat. Părintele care 
păcătuieşte produce întotdeauna un copil delincvent deoarece acolo unde nu există un 
exemplu bun, nu există nici o putere de îndreptare. 
 Timp de doi ani, Absalom şi-a aşteptat ocazia de a se răzbuna pe fratele său. În 
final, la petrecerea fiilor regelui, pe care o plănuise Absalom, el a poruncit servitorilor 
săi să-l omoare pe Amnon. După aceasta, Absalom a fugit ca să-şi scape viaţa. Crima 
nu a fost comisă numai pentru a se răzbuna dar şi pentru ca Absalom să ajungă în linia 
urmaşilor la tron. Absalom reprezintă un tipar proeminent al lui anti-Christ. El era 
plin de ură (13 :22), un criminal (13 :29), un rebel frumos (14 :25, părul său tuns într-
un an cântărea 5 pounzi, v. 26), a folosit sărutări ca să obţină puterea (15 :5), a furat 
regat Evreu (15 :10) şi a aşezat o coloană (18 :18). El a fost aruncat într-o groapă 
(18 :17). 
 Ioab s-a pornit ca să-l aducă înapoi pe Absalom (14) pentru că şi-a dat seama 
că inima regelui era îndreptată către Absalom. El a fost adus înapoi dar nu i s-a permis 
să-şi vadă tatăl timp de doi ani. Omul era foarte încăpăţânat. Când Ioab nu a vrut să 
vină la el, a dat foc la ogorul lui şi astfel l-a silit să vină. Rezultatul a fost că, în final a 
fost admis să vină în prezenţa tatălui său care l-a îmbrăţişat. 
 Ioab joacă rolul politicianului total. El pune o pildă inexactă în gura unei femei 
(vv. 5-10). Tipologia este luată din Exod 22 :22 dar nu exista nici un urmaş care să-i 
fie rudă. David pronunţă o altă judecată peste sine, în versetul 20. 
 Absalom a complotat, cu viclenie, timp de 4 ani, încercând să atragă către el 
inima poporului. După 48 de luni de linguşeli, promisiuni şi arătări ale greşelilor 
făcute de rege, a sosit şi ora critică. Absalom a cerut să fie lăsat să aducă jertfă la 
Hebron. Rebeliunea este destul de rea în ea însăşi dar atunci când se face sub masca 
închinării, ea este şi mai rea. 
 Este patetic să-l vezi pe David fugind din Ierusalem, împreună cu oamenii lui 
credincioşi dar un duh zdrobit şi smerit se arată în David, aşa precum el recunoaşte că 
totul se datorează propriului său păcat. Vedem simbolurile jelirii şi ruşinii, capul 
acoperit şi picioarele goale (vezi Ester 6 :12, Isaia 20 :2-4, Ieremia 14 :3-4, Ezechiel 



24 :17, 1 Timotei 2 :9). El devine din nou supus lui Dumnezeu şi se arată, încă o dată, 
un om deştept şi cu o vedere îndepărtată. El i-a lăsat în urmă pe Abiatar şi pe preotul 
Ţadoc, împreună cu Huşai, prietenul său, ca să supere sfatul trădătorului Ahitofel, 
care se supusese lui Absalom. 
 Acest capitol arată că graţia lui Dumnezeu reprezintă baza oricărei 
binecuvântări (v. 25). 
 În capitolul 16 Absalom cucereşte Ierusalemul. David era atât de conştient 
încât, în momentul în care Şimei l-a blestemat, el a acceptat aceasta ca fiind o 
pedeapsă de la Dumnezeu (v. 10). Aşa cum citim, lasă-l în pace să blesteme ; pentru 
că DOMNUL l-a îndemnat s-o facă... (v. 11) şi să înţelegem că el era din familia lui 
Saul, trebuie să ne aducem aminte de soţul lui Mical plângând chiar în acest moment 
(3 :16) atunci când David l-a jefuit de soţia sa. Chiar şi regele trebuie să secere ce a 
semănat. 
 Sosind la Ierusalem, Absalom a fost surprins să găsească acolo pe Huşai, 
prietenul lui David. Absalom s-a întors către Ahitofel, pentru sfat şi acesta l-a sfătuit 
să intre şi să posede haremul regelui în faţa tuturor. Acesta era dreptul acordat numai 
succesorului la tron. Aceasta a împlinit avertizarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui 
David că, datorită păcatului său făcut în secret, fiul lui va comite public adulter. 
 Dar în capitolul 17, Ahitofel l-a sfătuit pe Absalom să ducă imediat război 
contra lui David, cât timp duhul lui era zdrobit. Dar Huşai a propus o amânare. El era 
prietenul lui David şi şi-a dat sfatul său fals pentru a-i acorda timp lui David ca să 
scape dincolo de Iordan, în Manahaim şi să-şi strângă oameni în jurul său. Ahitofel, al 
cărui sfat a fost respins, a simţit că fusese respins. El mai avea şi inima rănită pentru 
că dorea să se răzbune pe David, pentru Abner şi Işboşet (2 Samuel 2 :8-12). El s-a 
supărat foarte tare şi şi-a luat propria viaţă.  
 În final, David s-a pregătit pentru bătălie (18) dar a dat ordine ca lui Absalom 
să nu I se facă nici un rău. În timpul bătăliei, Absalom s-a prins singur cu părul său 
lung, de crengile copacilor din pădure. Ioab a nesocotit ordinul lui David şi l-a ucis. El 
ştia că Absalom era centrul tuturor necazurilor poporului. El a mai observat şi lipsa de 
disciplină a lui David faţă de fiul său. Ioab ştia că David nu-l putea pedepsi datorită 
chestiunii cu Urie. Trei săgeţi au fost aruncate înspre Absalom şi rebeliunea a luat 
sfârşit (20:1-2, 22). 
 David a plâns moartea lui Absalom. Acesta a fost momentul cel mai de jos din 
viaţa sa. Noi trebuie să învăţăm din aceste capitole câteva lecţii despre răspunderea 
părintească. Nu este destul să-i pregătim pe copiii noştri. Trebuie să ne pregătim pe 
noi înşine pentru binele lor. Trebuie să practicăm mai întâi noi ceea ce încercăm să-i 
învăţăm pe ei, mai apoi. 
 Compară acest episod din viaţa lui David, cu Isus. Amândoi s-au urcat pe 
Muntele Olivet (15 :30). Amândoi au fost împinşi să meargă acolo (15 :32 cu Luca 
22 :39 ; 15 :25 cu Marcu 13 :3). Amândoi au plâns că au fost respinşi de Ierusalem 
(15 :30 cu Luca 19 :41). Amândoi şi-au prezis reîntoarcerea (15 :25 cu Matei 24 :30). 
Servitorii lor au luat parte la respingerea lor (16 :6 cu Ioan 15 :20). Acestor servitori li 
s-a interzis să se răzbune (16 :9-10 cu Matei 26 : 51-53). Un servitor credincios a fost 
răsplătit (1 Regi 7 cu Luca 22 :25-30). 
 De asemenea, există şi multe puncte de contrast. Cartea 2 Samuel 15 este o 
procesiune tristă, în timp ce cartea Luca 19 :35-38 era una veselă. David a fost 
blestemat de Şimei (2 Samuel 16 :5-8, 13) dar Isus a fost sărutat de Iuda (Luca 22 :47-
48). Servitorii lui David se aflau la dreapta şi stânga sa (2 Samuel 16 :6) dar Isus a 
fost părăsit de către servitorii Săi (Marcu 14 :50). Şimei blestema când David mergea 



alături (2 Samuel 16 :13) dar femeile plângeau atunci când Isus a trecut pe lângă ele 
(Luca 23 :27). 
 Amasa a fost ales să ia locul lui Ioab. Aşa că Ioab l-a ucis pe Amasa. Şeba a 
văzut cearta dintre Iuda şi Isralel ca pe o ocazie de a diviza regatul. Oştile lui David s-
au întors contra lui Israel şi Ioab a dat greş cu insurecţia sa. Astfel, David a fost 
restaurat pe deplin. Povestirea se termină cu o nouă întâlnire a ofiţerilor de stat. Ioab 
şi-a luat poziţia de comandant şef, parţial dând sărutul lui Iuda lui Amasa (20 :9), 
vărul său (2 Samuel 17 :25), care era, probabil, un copil nelegitim (1 Cronici 2 :17). 
 Adu-ţi aminte acum, de ghibeoniţi, care au apelat la Iosua pentru protecţie. 
Saul nu avea încredere în ei. Păcatul casei conducătoare era păcatul poporului care a 
fost observat de Dumnezeu. El a trebuit să fie luat în cont şi de aceea, a fost o foamete 
care s-a oprit numai prin execuţia fiilor lui Saul. 2 Samuel 21 este un capitol 
întunecat. 
 Frumosul psalm de mulţumire al lui David se găseşte în capitolul 22. 
Caracterul lui David este descoperit aşa precum el cântă despre puterea lui Dumnezeu 
de a elibera, despre nevoia de a asculta de Legea Sa şi despre siguranţa care vine din 
această ascultare, că Dumnezeu va avea grijă mereu de poporul Său. Psalmul se 
termină cu laudă. 
 Ultimele cuvinte ale lui David alcătuiesc psalmul din capitolul 23. El face un 
contrast între propriile sale eşecuri şi credincioşia lui Dumnezeu. Mai avem şi o listă a 
oamenilor viteji ai lui David şi modurile în care aceştia şi-au prezentat trupurile ca o 
jertfă vie pentru Israel. Astfel de fapte nu sunt uitate în această lume sau în cea 
viitoare. Mai mult decât toate victoriile sale contra duşmanilor din afară, influenţa 
vieţii şi a caracterului lui David, precum şi a oamenilor din apropierea lui, mărturisesc 
despre măreţia sa esenţială. 
 Abişai, fratele lui Ioab, este menţionat în listă, dar Ioab nu este enumerat. 
Loialitatea este adevăratul test şi Ioab a dat greş acolo. El a căzut în rebeliunea lui 
Adonia (1 Regi 1). Urie, hititul, este onorat atunci când nu mai sunt Ioab şi Ahitofel 
(vezi Ieremia 9 :23-24). 
 Capitolul 24 este un capitol ciudat. Şi din nou mânia DOMNULUI s-a aprins 
contra lui Israel şi l-a împins pe David contra lor, să spună, Du-te numără pe Israel 
şi Iuda (v. 1). În limbajul ebraic şi cel modern, se spune despre o persoană că face 
ceea ce îşi permite să facă. Aici noi avem faptul istoric, în 1 Cronici 21 :1 povestirea 
este din punct de vedere Divin. Acesta este un caz de permisiune dat de Dumnezeu la 
sugestia lui satan. Sunt şi alte exemple din Biblie care ilustrează această idee : Exod 
4 :21 ; 5 :22, Ieremia 4 :10, Ezechiel  14 :9 ; 20 :25 ; Matei 11 :25 ; 13 :11 ; Romani 
9 :18 şi 11 :7-8. În aceste relatări se spune că Dumnezeu face să se întâmple lucruri, 
pe baza dorinţei individului. De exemplu, în 2 Tesaloniceni 2 :11, citim : Şi din 
această cauză Dumnezeu le va trimite o înşelăciune puternică, ca ei să creadă 
minciuni. Aceasta sună ca şi cum totul ar fi lucrarea lui Dumnezeu dar Biblia spune 
că Pentru ca să fie damnaţi toţi care nu au crezut adevărul, ci s-au complăcut în 
nedreptate. Astfel că Dumnezeu le-a dat ceea ce ei şi-au dorit în inimile lor. 
 David a păcătuit ordonând numărarea oamenilor din popor şi a dat greş în 
strângerea taxelor băneşti în timp ce făcea asta (Exod 30 :11-16). Banii de 
răscumpărare (un şekel de argint) era o reamintire că ei erau posesiunea cumpărată de 
către Dumnezeu. Exod 30 :12 avertiza că Dumnezeu va lovi cu plăgi naţiunea şi va 
reduce numărul ei dacă oamenii ignorau banii de răscumpărare. Satan a profitat de 
această încălcare a Legii lui Dumnezeu şi judecata Sa a căzut peste ei. 
 Ioab a arătat un bun simţ în această chestiune şi a încercat să vorbească cu 
David despre asta dar duhul de glorie deşartă luase în posesie poporul şi pe regele lui. 



Se pare că omul care condusese odată o ceată de proscrişi într-o peşteră, dorea acum 
să se facă cunoscut că acum el conducea o armată puternică, fiind aşezat pe un tron. 
Mândria îl atrage întotdeauna pe satan. 
 Alegerea de pedeapsă, a lui David, dezvăluie recunoaşterea, atât a dreptăţii, 
cât şi a blândeţii lui Dumnezeu. El a cerut ca pedeapsa să vină direct din mâna 
Domnului, decât prin oricare alt intermediar. 
 Locul unde a încetat mânia, a fost treierătoarea lui Araunah. Acolo a construit 
David un altar şi a adus ofrande care au fost acceptate de Dumnezeu. 
 Putem rezuma astfel, cartea : triumfurile lui David (1-10), nelegiuirea lui 
David (11-12), necazurile lui David (13-20) şi mărturia lui David (21-24). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Regi  
 
 
 

 Nu este surprinzător faptul că, cuvântul-cheie din cartea 1 Regi, este rege al 
regilor. El apare în carte, de 250 de ori. Cele două cărţi ale regilor înregistrează eşecul 
lui Israel atunci când naţiunea trece de la o stare de afluenţă şi influenţă, către una de 
sărăcie şi paralizie. Capitolul de deschidere descrie gloria ce caracteriza domnia lui 
Solomon dar, la mijlocul cărţii antagonismul dintre cele zece triburi nordice şi cele 
două triburi sudice, conduc la o ruptură a regatului. Necazul din nord şi cel din sud 
conduce la abandonarea lui Dumnezeu şi la îmbrăţişarea unei religii false până când 
se termină cartea 2 Regi, odată cu căderea şi captivitatea ambelor. 
 Obiectul acestor cărţi este acela de a arăta înălţarea, gloria şi declinul regatului 
Ebreu potrivit cu acceptarea sau respingerea lui Dumnezeu de către poporul Său. Ea 
arată că relaţia poporului cu Dumnezeu era foarte des dependentă de atitudinea 
monarhului care-i conducea. Mândria merge înaintea distrugerii şi un spirit înălţat 
înaintea unei căderi (Proverbe 16 :18). 
 Timp de 120 de ani, cele doisprezece triburi au fost unite şi conduse de un 
singur tron, cu Saul, David şi Solomon care au domnit, fiecare, câte 40 ani. Odată cu 
moartea lui Solomon, zece triburi s-au rupt de tronul lui David pentru a-şi forma un 
regat independent, în partea de nord. Acest regat, cunoscut ca Israel, a fost condus, în 
final, din Samaria, de diferite dinastii. Toţi regii săi au fost răi, deşi unii au fost mai 
răi decât alţii. Regatul de nord a avut un nou centru şi un nou obiect de închinare, o 
nouă ordine de preoţi, un nou altar de sacrificiu şi un nou festival lunar. 
 Tribul lui Beniamin a rămas  credincios lui Iuda şi regatul său a fost condus 
din Ierusalem de către moştenitorii şi succesorii lui David. Unii dintre regii lui Iuda au 
fost buni dar cei mai mulţi au fost răi. Divizarea regatului a fost prezisă în 1 Regi 
11 :26-40 şi s-a datorat lipsei de idolatrei lipsei de loialitate a naţiunii. Datorită acestui 
păcat ambele părţi ale regatului au fost trimise în captivitate, în cele din urmă. Israel 
în Asiria şi Iuda în Babilon. Aceasta a fost promisă în Deuteronom 11 :26-28. 
 Cartea regilor începe cu Regele David şi se termină cu regele din Babilon. Ea 
se deschide cu construirea templului şi se termină cu arderea templului. Ea începe cu 
Solomon în mîinile lui Dumnezeu şi se termină cu Iehoiachim în mâinile regelui din 
Babilon. 
 În timpul domniei lui Solomon, regatul a atins cele mai înalte culmi ale 
măreţiei sale. Datorită idolatriei lui Solomon, regalitatea a încetat să mai fie mijlocul 
prin care Dumnezeu Îşi guverna poporul. Perioada profeţilor începe cu marele Ilie 
care pentru cartea 1 Regi, la fel cum este Elisei pentru cartea 2 Regi. De la sfârşitul 
domniei lui Solomon şi până la sfârşitul Vechiului Testament, vocea profeţilor a fost 
proeminentă. Perioada regatului divizat s-a distins prin misiunea profetică. Ioel, Iona, 
Amos, Osea, Isaia şi Mica, au fost figuri proeminente. Timpul lui Ilie şi Elisei a mai 
fost şi un timp al miracolelor.10 Miracolele, însă, nu aduc trezire. Numai Cuvântul lui 
Dumnezeu, predicat cu credinţă, poate să aducă trezire. Isus a spus, cuvintele pe care 
Eu vi le spun, sunt spirit şi sunt viaţă (Ioan 6 :63).bv 
 Regatul de nord nu a avansat scopul Mesianic, dar regatul de sud a făcut 
aceasta. Succesiunea Davidică a fost menţinută de şi prin profeţia adevărată păstrată 
vie. Descoperind eşecul omului în guvernarea omenească, 1 şi 2 Regi arată înainte, 

                                                 
10 Motivul pentru perioadele de miracole este explicat în lucrarea autorului Signs, Wonders and 
Miracles (Semne, Minuni şi Miracole). 



către un veac în care Dumnezeu Îşi va aşeza propriul Său regat, cu Domnul Isus 
Cristos fiind conducătorul său şi cu toate naţiunile supuse Lui. 
 O simplă schiţă a cărţii : 
 Capitolele 1-3  Solomon încoronat. 
 Capitolele 4-11 Solomon în gloria sa. 
 Capitolele 12-16 Divizarea regatului. 
 Capitolele 17-22 Ilie. 
 Cartea acoperă aproape 126 de ani, de la moartea lui David şi până la moartea 
lui Iosafat. Scopul cărţii este de a trasa istoria lui Israel de la perioada marii săi 
prosperităţi şi până la declinul căderea lui, de la David şi până la Babilon. Duhul Sfânt 
a mai avut şi un scop etic, să ne arate că omul nu este în stare să se conducă pe sine. 
 În vederea unităţii cărţilor regilor, a existat, aparent, numai un singur autor 
pentru amândouă. Ele se încheie cu eliberarea lui Ioachim, în jurul mijlocului 
secolului şase înainte de Cristos şi nu este făcută nici o menţiune despre reîntoarcerea 
din Babilon. Este probabil, deci, ca Regi, să fi fost scrise în jurul timpului de la 
sfârşitul captivităţii babiloniene. Tradiţia Ebraică atribuie scrierea lui Ieremia. 
 În carte există două versete-cheie, 1 Regi 2 :12, Solomon a stat pe tronul 
tatălui său David şi împărăţia lui s-a întărit foarte mult, şi 1 Regi 11 :13, Totuşi, nu 
voi rupe toată împărăţia, ci voi da o seminţie fiului tău de dragul robului Meu 
David şi de dragul Ierusalemului pe care l-am ales. 
 Cărţile Regi şi Samuel prezintă istoria din punct de vedere omenesc, în timp ce 
cartea Cronici prezintă aceeaşi istorie dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu. De 
aceea par să existe contradicţii între ele. Prima arată istoria aşa cum o conduce omul 
iar ultima arată istoria aşa cum o guvernează Dumnezeu. De exemplu, compară 
exemplul morţii lui Saul, din 1 Samuel 31, cu 1 Cronici 10. Mai apoi, în Regi, ni se 
dau numai 3 versete despre reformarea lui Ezechia, în timp ce în Cronici povestea este 
spusă în nu mai puţin de 3 capitole. 
 Cartea 1 Regi conţine 816 versete şi 24.524 de cuvinte. 
 Cartea începe cu rebeliunea lui Adonia. El era cel mai mare fiu supravieţuitor 
al lui David. El este enumerat ca fiind cel de-al patrulea fiu, în 2 Samuel 3 :4. Amnon 
este mort (2 Samuel 13 :29), Absalom este mort (2 Samuel 18 :14) şi nu se spune nici 
un cuvânt despre Chiliab. Adunându-şi în jur câţiva admiratori, inclusiv pe Ioab şi 
Abiatar preotul, Adonia s-a făcut singur rege, la Enrogel. Nu este de mirare că a 
devenit un rebel. Versetul 6 spune, Tatăl său nu-l mustrase niciodată, zicând : De ce 
ai făcut aşa ? El era un tânăr nedisciplinat. Mama lui era Haghit, încă una din soţiile 
lui David şi ni se aduce aminte din nou, de preţul greu pe care el l-a plătit pentru pofta 
lui nestăpânită pentru femei. Proverbe 29 :15 spune, Nuiaua şi mustrarea dau 
înţelepciune, dar un copil lăsat de capul lui o face de ruşine pe mama lui. Acesta a 
fost, cu siguranţă, situaţia din viaţa acestui băiat. 
 Enrogel se găseşte între graniţele lui Iuda şi Beniamin (Iosua 15 :7 ; 18 :16). 
Era un loc ideal pentru a aduna la un loc cele două triburi, ca să-l sprijine. 
 Profetul Natan a trimis-o pe Batşeba ca să-l informeze pe David. El s-a mai 
dus şi ca să confirme raportul ei. David s-a îmbărbătat şi a poruncit proclamarea lui 
Solomon, ca rege, aşa cum i-a poruncit Dumnezeu (1 Cronici 22 :9, 1 Regi 2 :15). 1 
Regi 1 :33 spune : Şi regele le-a zis : Luaţi cu voi pe slujitorii stăpânului vostru şi 
puneţi pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu şi coborâţi-l la Ghihon.  
 Dacă vei compara 1 Regi 8-9 cu Isaia 2 şi 11, Solomon reprezintă un tipar al 
Domnului Isus Cristos în Mileniu. În capitolul 2, sunt zugrăvite trei clase de oameni, 
care vor fi distruşi la a doua venire a Domnului Isus Cristos : Ioab reprezintă oamenii 



rebeli care se vor alătura lui anti-Christ ; Şimei reprezintă prietenii lui anti-Christ şi 
Adonia reprezintă un tipar al lui anti-Christi. 
 În ultima sarcină a lui David, el i-a arătat lui Solomon drumul care era plin de 
siguranţă. El a făcut asta din totală loialitate faţă de Dumnezeu şi în păzirea poruncilor 
Sale. În ce-i priveşte pe Ioab şi Şimei, David îi cunoştea, din experienţă, pe aceşti 
oameni şi îşi dădea seama de pericolul lor pentru stat. Cuvintele lui privind moartea 
lor, sunt profetice. El a lăsat soarta lor în mâinile lui Solomon. Solomon a văzut 
cererea lui Adonia pentru Abişag, concubina lui David, ca fiind o mişcare spre 
rebeliune şi a ordonat ca să fie executat. La fel şi Abiatar, a fost înlăturat de la funcţia 
sa preoţească. 
 În 1 Regi 2 :28 citim că Ioab a intrat şi s-a apucat de coarnele altarului. Ideea 
era că, potrivit cu Exod 29 :37, orice atingea altarul, devenea sfânt. Totuşi, nu exista 
nici o jertfă în Vechiul Testament care putea să înlăture păcatul adulterului sau crimei. 
David a alergat la Dumnezeu şi a fost iertat. Ioab a alergat la altar şi a murit. 
 Solomon a scăpat de duşmanii lui David dar a adus, în schimb, unul şi mai 
mortal, prin căsătoria sa cu fiica lui Faraon, regele Egiptului (3 :1). În tipologie, acesta 
este un tipar al Neamurilor care sunt binecuvântate în ziua de pe urmă prin domnia 
unuia mai mare decât Solomon (Isaia 19 :21-25). Dar inima lui Solomon nu era 
adevărată. Greşeala supremă a lui Solomon a fost că a încheiat mariaje politice. El s-a 
gândit că-şi va putea întări regatul căsătorindu-se cu fiica lui Faraon. Într-adevăr, 
pericolele motivelor amestecate şi a unei inimi împărţite, sunt groaznice. Biblia ne 
avertizează, Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce 
legătură este între dreptate şi fărădelege ? Sau cum poate sta împreună lumina cu 
întunericul ? (2 Corinteni 6 :14). 
 Căsătoria lui cu soţii care credeau în dumnezei străini, îl va conduce pe 
Solomon la distrugere, în final. În versetul imediat următor după aceste nunţi, citim 
despre locuri înalte (vezi Levitic 26 :30, Numeri 33 :52). Folosirea locurilor înalte 
pentru scopuri potrivite a fost sancţionată până când a fost construit Templul (1 
Samuel 1 :24 ; 9 :12). De când Domnul părăsise Şiloh (Psalm 78 :60-69, Ieremia 
7 :12-14), oamenii trăiau fără nici o grijă şi de aici înainte păgânismul asociat cu 
aceste locuri, va ieşi la suprafaţă ori de câte ori era absent un conducător puternic. 
 Îndepărtarea lui Abiatar din funcţia de preot (2 :27) a fost ca să ducă la 
îndeplinire cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Eli în Şilo. Dumnezeu Îşi 
păstrează promisiunile pentru timpul Său perfect, căci aceasta are loc la o distanţă de 
120 de ani după ce a fost rostit cuvântul originar. 
 În capitolul 3 se află rugăcinea făcută de Solomon la Gabaon (v. 4), unde se 
aflau la acea vreme tabernacolul şi altarul de bronz (1 Cronici 21 :29), deşi Chivotul 
Legământului se afla la Ierusalem (v. 15). Dumnezeu i-a spus lui Solomon să întrebe 
ce şi-ar dori. Solomon a cerut înţelepciune ca să-şi conducă poporul. Aceasta I-a 
plăcut lui Dumnezeu, care l-a răsplătit din belşug (v. 10-12). Iacov  1:5 spune, Dacă 
vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă 
tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 
 Începând cu 1 Regi 4-11 îl vedem pe Solomon în gloria sa. El şi-a organizat cu 
mare grijă regatul. El era autoritatea supremă. 
 O mică parte din înţelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Solomon, se 
vede în Proverbe, Cântarea lui Solomon (sau Cântarea Cântărilor) şi în Eclesiast, la 
care se adaugă cele 1005 de cântece pe care el le-a scris (1 Regi 4:32). Darul lui de 
înţelepciune a fost demonstrat repede atunci când au venit la el două femei, fiecare 
din ele pretinzând că acelaşi bebeluş este al său şi el a reuşit cu înţelepciune să 
discearnă identitatea mamei acestuia. 



 Iuda şi Israel erau la fel de numeroase, ca şi nisipul de pe ţărmul mării, ca 
nisipul de pe ţărmul mării ; ei mâncau, beau şi se înveseleau (4:20).11 
Acestea au fost zilele de cea mai mare prosperitate materială, ale naţiunii. 
Prosperitatea, totuşi, este totdeauna mult mai periculoasă decât adversitatea, pentru 
omul care se presupune că trăieşte prin credinţă. Citim în 2 Corinteni 12 :10...căci, 
când sunt slab, atunci sunt tare. 
 Solomon avea 40.000 de staule pline cu cai pentru carele sale şi 12.000 de 
soldaţi pedeştri (4:26). Deuteronom 17 :16 interzicea multiplicarea cailor, de către 
rege. Aceasta a început prin creşterea catârilor (1 Regi 1 :33, 38, 44), care era o parte 
din Levitic 19 :19. 
 Pe dinafară, lucrurile arătau măreţ, dar Solomon era departe de calea cea bună, 
căci luase un start greşit : înmulţindu-şi soţiile, jertfind la alţi dumnezei şi, acum, 
violând poruncile clare ale lui Dumnezeu. 
 Solomon a arătat o apreciere pentru scopul real al venirii sale la tron, adică, 
pentru construirea Templului, potrivit cu Cuvântul pe care Dumnezeu L-a spus lui 
David. David strânsese materialele pentru acest proiect (1 Cronici 22 :4) dar existau 3 
motive pentru care David nu putea să ridice el templul (1 Regi 5 :3), căci el nu era 
omul potrivit (1 Cronici 22 :8 ; 28 :3). 
 Timpul pentru construcţie era potrivit acum căci naţiunea trăia în pace. 
Capitolul 5 vorbeşte despre materialele adunate pentru Templu. Prima mişcare a fost 
tratatul încheiat cu Hiram (căci Hiram iubise întotdeauna pe David, v. 1) pentru a 
obţine lemn şi pietre. Marea lucrare din viaţa lui Solomon a fost construirea 
Templului. Hiram a fost de acord să dea arbori de cedru tăiaţi în Liban şi duşi pe apă, 
în josul coastei. Ca recompensă, el a fost plătit cu 20.000 de măsuri de grâul şi cu 20 
de măsuri de ulei. 
 Lemnul (vv. 8-10) ne dă o imagine referitoare la convertirea unui păcătos. În 
primul rând, lemnele sunt tăiate din locul lor natural. În al doilea rând, ele coboară, pe 
apele morţii (Romani 6 :11), înainte să-şi găsească locul în templul lui Dumnezeu 
(Efeseni 2 :20-22). 
 Hiram a mai trimis şi pe un maistru-lucrător, numit Huram, a cărui mamă era o 
Evreică (2 Cronici 2:13-14, 1 Regi 7:14). 
 Această cooperare a Neamurilor, în construirea Templului, este profetică 
(Isaia 60 :6 ; 54 :3). 
 Lucrarea a fost făcută de două clase de lucrători. Din tot Israelul, au fost 
ridicaţi de către un levit 30.000 de bărbaţi. Ei au lucrat în proporţie de 10.000 pe o 
lună. Celălalt grup erau lucrători străini (1 Regi 5 :15, 2 Cronici 2 :17-18). Cel din 
urmă grup număra 150.000 de oameni, din care 70.000 duceau greutăţile şi 80.000 
tăiau piatra. Peste toţi aceşti lucrători se aflau 3300 de ofiţeri (1 Regi 5 :16), cu 550 de 
şefi (1 Regi 9 :23), dintre care 250 erau din Israel. 
 În Amos 1 :9 citim despre plata din Tir pentru încălcarea legământului din 1 
Regi 5 :12. Leviţii (v. 13) erau un tribut de oameni pentru muncă liberă (5 :6) şi nu a 
serviciu de robie aşa cum găsim în 9 :21-22. Această acţiune a fost prezisă în 1 
Samuel 8 :16. Să ne aducem aminte faptul că David s-a folosit de rezidenţi străini (1 
Cronici 22 :2). 
 Pietrele cele mair (v. 17) mai arată şi convertirea păcătosului. Aceste pietre 
sunt tăiate şi scoase din starea lor naturală întunecată (Isaia 51 :1-2), ele sunt apoi 
tăiate şi scobite (Coloseni 2 :11) şi aşezate în templul gloriei (Efeseni 2 :20-22). Unele 
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mulţimile pământeşti şi despre stelele cerului, făcând referire la moştenitorii lui spirituali. 



din aceste pietre au fost şi găsite, unele având o lungime de 38’9’’ şi cântărind 100 de 
tone. 
 Capitolul 6 arată că partea cea mai bună a inteligenţei omului, cel mai preţios 
material, cea mai mare abilitate a acestuia şi cea mai mare lucrare făcută de mâna lui, 
trebuie să-i fie dedicate lui Dumnezeu. Capitolul oferă o descriere detaliată a structurii 
Templului şi toate caracteristicile sale esenţiale. Clădirea sa centrală era după modelul 
tabernacolului dar era de două ori mai mare. Era zidită dintr-un material solid, aşa 
cum era intenţia de a rămâne într-o stare permanentă, văzând că acum naţiunea se 
aşezase pe teritoriul ei. La fel ca şi tabernacolul din vechime, strălucirea sa cea mai 
mare se afla în interiorul ei. 
 Este interesant faptul că acolo nu exista nici un ciocan, nici o secure, nici o 
unealtă din fier, care să se audă în casă (v. 7). Clădirea a fost ridicată într-o tăcere 
majestuoasă, incredibilă pe cât s-ar părea. Toate părţile ei au fost perfect îmbinate de 
cître un maestru constructor înţelept. 
 Biblia spune, Şi Solomon a căptuşit partea dinăuntru a casei cu aur curat... 
(6 :21). Dumnezeu era figura proeminentă din Templu. Cuvântul apare de 11 ori, în 
acest capitol. Podeaua a fost pardosită cu aur, zidul, uşile şi tavanul au fost acoperite 
cu aur pur. Zidurile au fost încrustate cu pietre preţioase de culori diferite (1 Cronici 
29 :2, 2 Cronici 3 :6). Trebuie că această clădire să fi arătat dincolo de orice 
imaginaţie. În anul 1920, Societatea Arhitecţilor din Illinois (U.S.A.), a estimat costul 
aurul din acest templu, la valoarea de 87.000.000.000 de dolari americani. Numai 
vasele de aur, singure, au fost evaluate la două bilioane de dolari, la valoarea banilor 
din anul 1920. 
 Mai este interesant şi faptul că podeaua casei era pardosită cu aur, atât pe 
dinafară, cât şi pe dinăuntru (v. 30). În Tabernacol, oamenii călcau prin praf, o 
imagine a călătoriei noastre pe acest pământ. În Templu, oamenii călcau pe aur, o 
imagine a Noului Ierusalem. 
 Profitând de tratatul încheiat cu Hiram, Solomon şi-a mai construit şi o casă 
pentru el însuşi (capitolul 7). Templul a necesitat 7 ani pentru a se ridica, casa lui s-a 
construit în 13 ani. Aceasta nu este o imagine bună. Dacă timpul dedicat pentru 
propriul nostru confort este mai mare decât cel dedicat slujirii lui Dumnezeu, atunci 
ceva nu este în ordine. 
 Capitolul 8 este o privire drăguţă la dedicarea Templului. Solomon şi-a adunat 
la un loc toţi oamenii, pentru o mare ceremonie. Gloria Domnului, care umplea casa, 
era un semn al dovezii graţiei lui Dumnezeu. Când Solomon a văzut gloria, a scos un 
strigăt de exaltare, după care a binecuvântat adunarea. Marea rugăciune a lui Solomon 
este frumoasă, plină de închinare şi profeţie. Norul (vv. 10-11) ne reaminteşte de 
Levitic 16 :2. Scopul a fost să acopere gloria lui Dumnezeu (Psalm 18 :11, Genesa 
1 :1-2, Exod 19 :16 ; 20 :21, 2 Samuel 22 :12). 
 Pârghiile au fost scoase de la Chivotul Legământului (v. 8), arătând că acesta a 
găsit un loc permanent de odihnă (Exod 25 :15). Biblia spune că Şi ele se află acolo 
până în ziua de azi, arătându-ne că 1 Regi a fost scrisă înainte de distrugerea 
Templului, de către Nabucodonosor şi înainte de captivitate. 
 În acest capitol există imagini specifice ale Mileniumului. Să observăm norul 
care umplea casa (v. 10), dar că nu există nici o coloană de foc, arătând către Templul 
din a opta zi (2 Petru 3 :8) care nu are nici o noapte care să-i urmeze. Aceasta explică 
de ce a şaptea zi a Creaţiei lui Dumnezeu, nu are deloc noapte (Genesa 2 :1-3). Nu 
există nici o mană pentru că va fi prezentă adevărata pâine. Nu există nici un toiag al 
lui Aaron pentru că va fi prezent Preotul cel înviat. 



 Binecuvântat să fie DOMNUL Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura 
Lui tatălui meu David şi care a împlinit cu mâna Sa, ceea ce a promis,... (v. 15). 
Ceea ce spune Dumnezeu cu gura Sa, El împlineşte cu mâna Sa. El împlineşte (v. 20) 
şi adevereşte (v. 26). 
 Versetul 17 spune, Tatăl meu David avea pe inimă să zidească o casă 
Numelui DOMNULUI Dumnezeului lui Israel. În versetul 11 citim : gloria 
DOMNULUI a umplut Casa DOMNULUI. Vedem, deci, că numele şi gloria sunt 
sinonime. Dumnezeu nu se află acolo (v. 27) dar cuvintele Sale sunt acolo (v. 21) şi 
gloria Sa a umplut casa. 
 Când Solomon s-a rugat, el şi-a întins mâinile spre cer (v. 22), la fel cum a 
făcut şi Moise (Exod 9:33) şi la fel cum va face şi Ezra (Ezra 9:5). Imaginea este 
aceea a unui copil care aşteaptă să-l ia un părinte. Versetul 23 spune, DOAMNE, 
Dumnezeul lui Israel ! Nu este Dumnezeu ca Tine... chiar de sunt mulţi dumnezei (1 
Corinteni 8 :5). Dumnezeul nostru este cel mai mare prin mărturia Sa (2 Samuel 
7 :22), prin sfinţenia Sa şi minune (Exod 15 :11) şi prin intrarea Sa într-o relaţie de 
legâmânt cu oamenii (aici). 
 Uită-te cu atenţie la această rugăciune. Toată este o rugăciune şi nevoia finală 
este iertarea (v. 30). 
 Ce faci tu dacă păcătuieşti împotriva aproapelui tău (v. 31) ? Îl condamni pe 
cel rău şi justifici pe cel drept. 
 Cum te rogi dacă ai fost lovit de către un duşman şi cauza acesteia este păcatul 
tău (v.33) ? Îl rogi pe Dumnezeu să ierte păcatul şi să-ţi dea drumul din captivitate. 
 Presupune că nu plouă, din cauza păcatului (v. 35). Mărturiseşte Numele lui 
Dumnezeu şi întoarce-te de la păcat, atunci Dumnezeu te va ierta, te va învăţa calea 
cea bună şi va trimite şi ploaia. 
 Cum te rogi tu atunci când este foamete, când sunt plăgi (ciumă, etc.) sau 
boală ? Aici nu se face referire la nici o soluţie de scăpare, dar noi ne rugăm pentru 
înţelegerea scopurilor lui Dumnezeu, care au ca scop îndreptarea atenţiei omului către 
plaga propriei sale inimi, pentru a recompensa şi a provoca teama de Domnul. 
 Dacă Dumnezeu trimite împotriva ta un duşman, cum te rogi (vv. 44-45) ? 
Trebuie să te rogi cu încredere pentru că El a spus că oriunde te afli, El tot va auzi 
rugăciunea ta. 
 Vedem salvare şi eliberare (v. 51), separare de lume (v. 53), dar dacă 
păcătuieşti împotriva Domnului (v. 46) ? Rezultatul va fi mânia lui Dumnezeu, 
victoria inamicului tău şi captivitatea ta.. 
 Pocăinţa este definită în versetele 47-48, dacă ăşi vor veni în fire în ţara unde 
au fost duşi captivi şi se vor întoarce la Tine, şi se vor ruga Ţie în ţara acelora care 
i-au dus captivi, zicând : Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi, amfăcut rău !, şi dacă 
se vor întoarce la Tine din toată inima lor şi cu tot sufletul lor, în ţara duşmanilor 
lor care i-au dus captivi, dacă-Ţi vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre ţara 
lor, pe care ai dat-o părinţilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o şi spre casa pe care 
am zidit-o în Numele Tău,... 
 Aceasta nu este numai o recunoaştere a păcatului sau o mărturisire a păcatului. 
Este o întoarcere de la păcat, completă şi care este făcută cu toată inima şi care este 
arătată în faptele exterioare. Atunci când un om se pocăieşte, Dumnezeu îi va asculta 
rugăciunea, va apăra cauza, va ierta păcatul şi va avea compasiune şi va elibera. 
 Mult din ceea ce se roagă Solomon, este luat din cartea Deuteronom (7 :9 ; 
10 :14-20 ; 9 :26-29 ; 30 :1-4). 
 Atunci când el şi-a început rugăciunea, stătea în picioare (v. 22). Atunci când a 
terminat rugăciunea, era îngenunchiat (v. 54). La un moment dat el căzuse pe 



genunchi. Rugăciunea făcută stând în picioare era o practică timpurie. La sfârşitul 
drumului, mărturia noastră va fi : Binecuvântat să fie DOMNUL, care a dat odihnă 
poporului Său Israel, potrivit cu tot ceea ce El a promis : nici un singur cuvânt nu a 
dat greş, din toată promisiunea sa cea bună. 
 Versetele 57 şi 58 spun, DOMNUL Dumnezeul nostru să fie cu noi, cum a 
fost cu părinţii noştri ; să nu ne părăsească şi să nu ne lase, ci să ne plece inimile 
spre El, ca să umblăm în toate căile Lui şi să păzim poruncile Lui, legile Lui şi 
judecăţile Lui, pe care le-a poruncit părinţilor noştri. I-ai cerut vreodată lui 
Dumnezeu să-ţi aplece inima în aşa fel încât să te găseşti mergând pe toate căile 
Sale ? 
 În capitolul 9, Domnul i-a apărut lui Solomon a doua oară şi a declarat că 
rugăciunea lui a fost auzită şi a primit răspuns. Mesajul poate fi rezumat la două 
afirmaţii. Dacă vei umbla înaintea Mea la fel cum a umblat David, tatăl tău...dar 
dacă te vei întoarce de la a Mă urma pe Mine... Acestea sunt avertizări solemne. 
Dumnezeu a dat o avertizare de numai un singur verset, în capitolul 3, dar aici dă una 
lungă de patru versete. Există o vale după un munte (2 Samuel 10 :18 ; 11 :4). După o 
mare înălţare spirituală totdeauna vine o încercare, o avertizare sau un moment jos. 
Această idee este adesea revizitată în cartea Regi. 
 Capitolul 10 are înregistrată vizita Reginei din Şeba. Această parte este adevăr 
literar, este un tip profetic al zilei în care Neamurile vor călători la Ierusalem ca să-L 
vadă pe Regele Isus Cristos şi, în mod devoţional, aceasta arată către ziua salvării. 
 La fel ca şi înainte, compară pe Solomon cu Isus şi pe Regina din Şeba, cu un 
om rebel. Regina din Şeba a auzit de faima lui Solomon şi a venit la el ca să-l încerce 
punându-i întrebări grele (v. 1). Aceasta este tipologia păcătosului care aude mesajul 
Evangheliei dar care vrea să se certe : ''De ce Dumnezeu permite războaiele ? De ce 
lasă Dumnezeu să moară bebeluşii ? Ce spui despre oamenii din jungle, care n-au 
auzit niciodată ?’’ Ea a venit la Ierusalem cu cămile care aduceau mirodenii, etc. (v. 
2). Păcătosul vine întotdeauna la Domnul Isus Cristos aducându-şi cu el bagajul de 
fapte bune, în speranţa de a-L impresiona. 
 Ea a vorbit cu el despre tot ce avea pe inimă. (v. 2). Acesta este locul de unde 
începe păcătosul să se intre în legătură cu Domnul. Odată ce un om trece la 
formalităţi, la argumente şi la fapte bune şi, apoi, îşi deschide inima către Dumnezeu, 
va urma ceva bun. 
Şi Solomon i-a răspuns la toate întrebările (v. 3). Observă că el nu i-a spus ei toate 
răspunsurile. El ştia întrebările inimii ei înainte ca ea să le spună. Acesta este felul în 
care Duhul Sfânt se poartă cu omul păcătos (1 Corinteni 14 :25). N-a fost nimic 
ascuns de rege, pe care el să nu fi putut să-i explice (v. 3). Nu este aşa cu tine, când 
ai început să citeştei Biblia ? Când ai auzit prima dată predicată Evanghelie ? 
 Când Regina din Şeba a văzut toată înţelepciunea lui Solomon, casa pe care 
o zidise, (biserica, adevăraţii sfinţi) hrana de la masa lui,(Cuvântul lui Dumnezeu) 
locuinţa slujitorilor lui (părtăşia de care se bucură creştinii cu Domnul lor) felul în 
care aceştia îl slujeau (credincioşia celor care Îl servesc) şi îmbrăcămintea lor, 
(oamenii lui Dumnezeu se îmbracă diferit decât cei ai diavolului) paharnicii lui şi 
scara pe care se urca la Casa Domnului (învierea şi ridicarea Sa), n-a mai rămas 
suflare în ea. Odată ce un om priveşte gloria Domnului şi lucrarea Sa în vieţile 
credincioşilor, toată încrederea în spiritul omenesc, dispare. 
 Ea i-a spus regelui, Deci era adevărat ce am auzit în ţara mea despre faptele 
şi înţelepciunea ta! Dar n-am crezut până când am venit şi am văzut cu ochii mei. 
(v. 6-7). Ea auzise veştile bune, l-a căutat pe cel despre care se vorbe, dar nu a fost o 
credincioasă până când a ajuns direct la el. Toate acestea zugrăvesc convertirea unui 



om păcătos. Acum ea crede. Şi iată că nici jumătate nu mi s-a spus... Un om Îl 
găseşte pe Domnul Isus Cristos, întotdeauna, mai mare decât orice ar declara cel mai 
credincios martor al Său. Înţelepciunea şi prosperitatea ta întrec cuvintele pe care 
le-am auzit. Domnul Isus Cristos este cu mult mai minunat decât te-ai fi aşteptat 
vreodată. Ea mărturiseşte : Binecuvântaţi sunt oamneii tăi, binecuvântaţi sunt 
slujitorii tăi, care sunt necurmat înaintea ta şi aud înţelepciunea ta ! Bincuvântat să 
fie DOMNUL Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe tronul lui Israel ! 
Pentru că DOMNUL a iubit pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a făcut rege, ca 
să judeci şi să faci dreptate. (vv.8-9). Cum ne duc aceste cuvinte inimile noastre către 
Cel care este mai mare decât Solomon ! 
 Ea îi dă totul regelui (v. 10) Şi regele Solomon a dat reginei din Şeba tot ce 
şi-a dorit, tot ce a cerut,.. (v. 13). Aceasta va face Domnul Isus Cristos pentru toţi cei 
care sunt născuţi din nou. 
 Ea pleacă pentru a duce veştile bune, înapoi la poporul său (v. 13). Ce imagine 
evanghelică minunată. 
 În biserica egipteană coptică, din Ierusalem, mult mai puţin demnă de 
încredere şi mult mai puţin spirituală, se află un tablou al vizitei reginei la Solomon. 
Preotul de acolo spunea că oamenii săi cred că ea s-a întors din vizita ei, însărcinată 
cu copilul lui Solomon şi că eunucul din Faptele Apostolilor 8 era un urmaş al acestei 
legături. Prima parte este de mai mare încredere decât ultima. 
 La mijlocul acestui capitol are loc o ciudată schimbare, în povestirea lui 
Solomon. Versetul 14 spune, Greutatea aurului care venea la Solomon în fiecare an 
era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur... (666). În versetele 14-29 cuvântul 
şase apare de şase ori. Se mai poate observa şi faptul că, în versetul 7, Duhul Sfânt 
vorbeşte despre înţelepciunea şi prosperitatea lui Solomon, dar în versetul 23, despre 
bogăţiile şi înţelepciunea lui. Ordinea inversată marchează o schimbare în inima lui 
Solomon. El este singurul om din Biblie care stă ca o imagine a Domnului Isus 
Cristos şi, în acelaşi timp, ca o imagine şi tipar al lui anti-Christ. 
 Adevărata diviziune a regatului nu a început cu fiul lui Solomon, ci în inima 
lui Solomon. În 1 Regi 10 :18-19 citim despre un tron mare, alb, care era rotund pe 
dinapoi, potrivindu-se cu descrierea tronului lui Dumnezeu din Apocalipsă. Foarte 
subtil, satan a întors inima acestui om. Vă aduceţi aminte că satan a fost corupt din 
cauza înţelepciunii sale. Solomon căzuse în capcana şi condamnarea diavolului, ca 
rezultat al faptului că se înălţase din cauza mândriei sale. 
 Capitolul următor începe cu descrierea haremului lui Solomon şi cu apostazia 
şi, în final, idolatria sa. În Cuvântul Domnului nu există nici o înregistrare despre un 
bărbat care să fie căsătorit cu o femeie care să se închine la un alt dumnezeu şi a cărui 
inimă să nu se fi întors spre religia ei. 
 Dumnezeu a ridicat, astfel, trei duşmani : Hadad edomitul ; Rezin regele din 
Siria ; şi Ieroboam fiul lui Nebat, care urma să conducă revolta care a rupt regatul. 
 Când David a cucerit Edomul şi i-a poruncit lui Ioab să stea acolo şase luni şi 
să omoare pe toţi bărbaţii (compară 2 Samuel 8), Hadad era numai un băiat. El a fost 
salvat de Ioab şi dus în Egipt, unde a fost îngrijit şi unde a crescut ca să fie un aliat al 
regelui lor. În final el s-a căsătorit cu cumnata lui Faraon. Fiul lui, Ghenubat a fost 
crescut şi el în cercurile de la curtea Egiptului (1 Regi 11 :15-20). 
 Când David şi armata lui se luptau în nord, în Siria, Edom a condus un atac-
surpriză contra lor. Acesta s-a întâlnit cu David, care a câştigat o mare victorie în 
Valea Sării. Măcelul a fost îngrozitor (2 Samuel 8:13-14, 1 Cronici 18:12 şi Psalmi 
60:6-12). Această distrugere l-a făcut pe Hadad să fie foarte amar. 



 Cerând voie să plece, de la regele Egiptului, ca să se întoarcă în ţara sa, după 
moartea lui David şi Ioab (vv. 21-22), el a provocat mare necaz lui Israel, în ciuda 
faptului că edomiţii erau tributari lui Israel până la vremea lui Iosafat. 
 Solomon, la fel ca şi Samson şi Saul, înaintea lui, dovedeşte că orice talent 
natural şi orice avantaj avut în această lume, nu valorează absolut nimic fără loialitate 
faţă de Dumnezeu. 
 O nouă secţiune începe la capitolul 12 cu diviziunea (dezbinarea, împărţirea) 
regatului. Tot Israelul s-a dus la Şechem ca să-l facă rege pe Roboam, fiul lui 
Solomon. Dar Dumnezeu a declarat altfel. Vorbind din partea adunării lui Israel, 
Ieroboam a căutat, de la noul rege, eliberarea de impozitele grele care fuseseră impuse 
de Solomon. Roboam s-a consultat cu bărbaţii bătrâni care au fost de acord cu aceasta. 
Apoi el s-a consultat cu bărbaţii mai tineri care l-au sfătuit să crească povara. Roboam 
a urmat sfatul cel rău dat de tinerii bărbaţi lipsiţi de experienţă şi aceasta a dus la ceva 
rău. A avut loc o revoltă. Zece triburi l-au urmat pe Ieroboam şi numai două triburi au 
rămas cu Roboam. 
 Uciderea cu pietre a lui colectorului de taxe al lui Roboam aproape că a dat 
naştere la un război civil. Pentru a ţine cele zece triburi ca să nu se întoarcă la 
Ierusalem, Ieroboam a reintrodus închinarea la viţeii de aur ai lui Baal. Un viţel a fost 
ridicat la Bethel şi unul la Dan şi oamenii aduceau cu adevărat sacrificii la aceşti idoli. 
Este la fel cum cei care-l urmează pe satan, să introducă urâciuneea în locurile sfinte 
(Genesa 28, 35). Este la fel cum Dumnezeu să decreteze distrugerea Betelului, în 
ciuda amintirilor sale sacre (1 Regi 13 :1-5, 2 Regi 23 :15-17, Amos 3 :14-15 mai vezi 
şi Apocalipsa 2 :5 ; 3 :16). 
 Religia lui Ieroboam îşi avea originiea în inima omului (v. 26). Ea a fost 
întemeiată pentru motive egoiste (v. 27). Ea era contrară Cuvântului lui Dumnezeu (v. 
28). Aceasta i-a înlănţuit pe oameni chiar când se închinau (v. 30). Ea era imorală (v. 
31). Ea conţinea destulă legătură cu adevărata închinare pentru a linişti conştiinţa 
oamenilor neştiutori (v. 33). Adevăraţii leviţi au respins-o (2 Cronici 13 :10). 
 Într-o zi, în timp ce stătea la altarul său, Ieroboam a fost mustrat de profetul lui 
Dumnezeu. Când el l-a certat pe omul lui Dumnezeu, o mână a sa s-a uscat. Aceasta a 
fost ocazia lui de a se pocăi dar inima lui era îndreptată spre păcat aşa că a făcut 
numai o cerere egoistă de vindecare. Domnul întotdeauna îi pune pe oameni în situaţii 
care să le dea ocazia să se pocăiască sau să le facă sigură distrugerea lor. Astăzi, mulţi 
oameni ar trebui să înveţe din exemplul unui om care a fost vindecat dar care şi-a 
pierdut sufletul. 
 Capitolul 13 mai coţine şi o înregistrare a unui tragic sfârşit al omului lui 
Dumnezeu care a fost păcălit ca să nu asculte de Cuvântul Domnului şi care a fost 
sfâşiat de un leu furios. După ce a predicat la alţii, el a devenit un om care a fost 
repins. 
 Profeţia din 13 :2 este surprinzătoare. Iosia este chemat pe nume cu 300 de ani 
înainte de naşterea sa din 2 Regi 23 :15-18. 
 Capitolul următor vorbeşte despre judecata asupra lui Ieroboam. Fiul lui, Abia, 
s-a îmbolnăvit, aşa că el i-a spus soţiei sale să se deghizeze şi să meargă la Ahia, 
profetul Domnului, ca să întrebe dacă va trăi copilul.12 Domnul l-a informat pe profet 
despre venirea ei şi un blestem a fost pronunţat peste toată casa lui Ieroboam. El a 
murit după 22 ani de domnie rea. Biblia îl acuză de douăzeci de ori pe Ieroboam că a 
făcut pe Israel să păcătuiască. 

                                                 
12 Este ilar să observi că această deghizare a fost folosită pentru un profet care era orb. 



 Nadab, fiul lui, a domnit doi ani înaine ca tronul lui să fie luat de la această 
familie (1 Regi 14 :20). Domnia lui a început în al doilea an al lui Asa, care era al 21-
lea an al lui Ieroboam. Astfel, doi ani ai lui Nadab au căzut în cei 22 ani ai tatălui său. 
Din 2 Cronici 13 :20 aflăm că Ieroboam era lovit de o boală, în timp ce Nadab a 
domnit cu el şi că a murit în acelaşi an cu tatăl lui. 
 Este menţionat şi numele mamei lui Nadab, Şi numele mamei lui era Naama, 
o amonită (14 :21). Această informaţie este dată în cazul fiecărui rege succesiv şi 
caracterul acestor oameni este cu mama. Această menţiune a reginei arată că 
dezintegrarea de care Isaia vorbeşte Isaia, mai târziu (unde femeile conduc poporul, 
Isaia 3), prindea rădăcină atât de devreme, în istoria monarhiei. 
 Capitolul 14 se întoarce la casa lui Iuda, dar cei 17 ani ai domniei lui Roboam 
povestesc aceeşi istorie – respingerea lui Dumnezeu şi înălţarea de imagini şi statui 
idolatre. Ca pedeapsă, Iehova, a permis ca Şişak, regele Egiptului, să poarte război 
contra Ierusalemului şi să ducă de acolo o parte din bogăţia pe care o strânsese 
Solomon. Sarea care îşi pierde gustul (savoarea, aroma), este aruncată afară, ca să fie 
călcată în picioare de chiar acei oameni a căror stricăciune ea trebuia să o prevină. 
Aceasta era întoarcerea răsplatei din Exod 3 :22. 
 Roboam a fost urmat la domnie de Abiam care a domnit trei ani şi Asa, fiul 
lui, a ajuns să domnească în locul lui. Asa a fost un rege bun care a condus ţara cu 
frică de Dumnezeu, timp de 41 de ani. 
 Între timp, în nord, Baeşa l-a ucis pe Nadab, a luat tronul, i-a ucis pe fiii lui 
Ieroboam şi a domnit cu răutate timp de 24 de ani. 
 Capitolul 16 repovesteşte mai multe despre aceleaşi fapte. Iehu a fost chemat 
de Dumnezeu să aducă judecată contra lui Baeşa. Ela i-a succedat lui Baeşa la tronul 
lui Israel. Acest conducător corupt era beat atunci când a fost ucis de Zamri, care 
îmlinea judecata lui Dumnezeu asupra casei lui Baeşa. După patru ani de război civil, 
el s-a sinucis. După moartea lui Zimri, a fost o dezbinare în Israel, unde jumătate din 
oameni l-au urmat pe Tibni şi jumătate s-a adunat la Omri. Peste şase ani a venit Ahab 
la putere. Şi Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea DOMNULUI, mai mult 
decât toţi cei ce fuseseră înaintea lui. Şi ca şi cum ar fi fost puţin lucru pentru el să 
umble în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de soţie şi pe Izabela, fiica 
lui Etbaal, regele sidonienilor, şi s-a dus să-l slujească pe Baal, şi i s-a închinat. 
(16 :30-31). 

Să citeşti 1 Regi 12-16 şi să crezi că aceştia sunt oamenii aleşi de Dumnezeu, 
beneficiarii iubirii Sale, ai legămintelor şi ale minunilor, este trist. Nu există nimic 
plăcut în toată această parte. Tocmai la timp pentru ca să intre în scenă Ilie. 

Înainte să mergem mai departe, să facem o listă cu regii lui Israel şi Iuda. 
 
Iuda 
Rege  Domnie Bun / Rău Profet 
Roboam 17 ani  rău  Şemia 
Abia  3 ani  rău   
Asa  41 ani  bun   
Iosafat  25 ani  bun 
Ioram  8 ani  rău 
Ahazia  1 an  rău 
Atalia  6 ani  rău 
Ioas  40 ani  bun  Ioel 
Amazia 29 ani  bun 
 



Azaria  52 ani  bun  Isaia 
(chemat şi Uzia) 
Iotam  16 ani  bun  Mica 
 
Să observăm că ei au avut o perioadă de domnie a patru regi buni aici, care s-a 

întins pe 135 ani sau mai mult. 
 
Ahaz  16 ani  rău 
Ezechia 29 ani  bun 
Manase 55 ani  rău 
Amon  2 ani  rău 
Iosia  31 ani  bun 
 
În timpul acestei perioade de timp au existat profeţiile lui Naum, Habacuc, 

Ţefania şi Ieremia. 
 
Ioahaz  3 luni  rău 
Ioachim 11 ani  rău 
Ioachin 3 luni  rău 
Zedechia 11 ani  rău 
 

Iuda a avut douăzeci de regi. Dumnezeu a spus că opt din ei au fost 
buni. 
 
Israel 
Rege  Domnie Buna/Rea  Profet 
 
Ieroboam 22 ani  rea   Ahia 
Nadab  2 ani  rea 
Baeşa  24 ani  rea 
Ela  2 ani  rea 
Zimri  7 zile  rea 
Omri  12 ani  rea 
Ahab  22 ani  rea   Ilie & Micaia 
Ahazia  2 ani  rea 
Ioram  12 ani  rea 
Iehu  28 ani  rea 
Ioahaz  17 ani  rea 
Ioaş  16 ani  rea 
Ieroboam 41 ani  rea   Iona, Amos, Osea 
Zaharia 6 luni  rea 
Şalum  1 luna  rea 
Menahem 10 ani  rea 
Pekaia  2 ani  rea 
Peka  20 ani  rea 
Oşea  9 ani  rea 
 

Israel a avut 19 regi şi nici unul dintre ei nu a fost bun. 
 



Capitolul 17 nu începe numai o nouă secţiune din 1 Regi, ci şi o nouă secţiune 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Ne mutăm de la Legea profeţilor, la profeţi. Ilie Tişbitul 
soseşte pe scenă declarând: Viu este DOMNUL Dumnezeul lui Isrel, înaintea căruia 
stau... Aceasta s-a zis despre Moise (Deuteronom 5 :31), despre Leviţi (Deuteronom 
10 :8), despre Elisei (2 Regi 3 :14) şi despre Gabriel (Luca 1 :19). 

În mijlocul întunericului care prevala, Ilie apare pe scenă declarând autoritatea 
pe care a primit-o de la Dumnezeu. Naţiunea devenise în întregime materialistică, 
astfel că Domnul a căutat s-o trezească, prin oprirea ploii. Fiind pronunţată judecata, 
Ilie iese din vizor, fiind hrănit de Dumnezeu prin corbi, în timpul foametei care a 
rezultat, apoi printr-o femeie văduvă, cu ajutorul unei provizii miraculoase. 
Miracolele care marchează o nouă dispensaţie sunt evidenţiate de această înviere din 
moartea a fiului acestei femei. 

În 1 Regi 18, Ilie s-a întâlnit cu Obadia, după aceea, cu profeţii lui Baal, la 
Muntele Carmel. Obadia este un model al credinciosului lumesc. El se temea de 
Domnul dar îşi iubea viaţa şi se temea mai mult de Ahab cel rău (v. 9). El dorea să-i 
ajute pe cei care se împotriveau lui Ahab (v. 4) dar, personal, era în legătură cu el. El 
mergea prin ţară ca să caute iarbă pentru catâri (v. 5), adică el era mult mai preocupat 
cu salvarea averilor decât cu salvarea naţiunii. El îi va ascunde pe profeţi într-o 
peşteră (v. 4) dar el nu se va despărţi şi nu va merge împreună cu ei. Faptele lui erau 
drepte în proprii lui ochi (ce păcat am făcut, v. 9). Compară aceasta cu 1 Regi 17 :18. 
Unul este auto-îndreptăţit şi altul este conştient de starea sa păcătoasă. El s-a referit la 
Dumnezeul lui Ilie ca la Dumnezeul tău (v. 10). El se temea de Dumnezeu (v. 3) dar 
nu avea nici o relaţie adevărată cu El. El nu putea spune, ‘Dumnezeul meu.’ El trebuia 
să spună Dumnezeul tău. El se lăuda că făcea lucruri care să nu-l coste nimic dar nu 
dorea să asculte de omul lui Dumnezeu şi să facă lucruri pentru care să plătească un 
preţ. 

Ilie l-a trimis pe Obadia ca să termine un joc de-a v-aţi ascunselea care ţinea 
de trei ani de zile şi să aranjeze o întâlnire faţă-n faţă cu Ahab. Ilie i-a provocat pe 
profeţii israeliţi care-l slujeau pe Baal, la un duel pe Muntele Carmel. Erau 450 de 
profeţi ai lui Baal şi înca 400 de profeţi ai altor idoli. Ilie stătea singur. Ilie i-a întrebat 
pe oameni, Până când veţi şovăi între două păreri ? Dacă DOMNUL este 
Dumnezeu, mergeţi după El ; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal ! (v. 21). 
Iehova sau Baal, vor răspunde la un sacrificiu trimiţând foc din cer. 

Baaliţii au adus jertfa, au strigat şi s-au mutilat până la amiază. Ilie râdea de ei. 
Baal cel inexistent nu le-a răspuns niciodată. 

Ilie a pregătit un altar de pietre, a adus jerfa pe ele, după care a turnat 
doisprezece butoaie cu apă peste sacrificiu (câte unul pentru fiecare trib – regatul nu 
era împărţit în inima lui Dumnezeu). Îţi poţi imagina sentimentele mulţimii care 
privea cum curge apa pe pământ, după o perioadă de trei ani şi jumătate în care nu a 
plouat deloc ? Ilie îi chema pe oameni, înapoi, la altarul cel vechi. 

Ilie s-a rugat, focul a căzut de la Dumnezeu şi oamenii au strigat DOMNUL, 
El este Dumnezeu. Profeţii lui Baal au fost ucişi de Ilie iar de sus a coborât o mare 
ploaie care a pus capăt la trei ani de secetă. 

Dar, aşa cum este cazul adesea, o experienţă înălţătoare ca un munte este 
urmată de o călătorie într-o vale. Izabela, soţia lui Ahab, a fost foarte mânioasă când a 
auzit de uciderea profeţilor lui Baal şi a ordonat moartea lui Ilie. Profetul s-a arătat 
prea uman prin fuga lui ca să-şi scape viaţa. În timp ce se ascundea într-o peşteră din 
Muntele Horeb, slujitorul cel fricos a fost căutat de un Stăpân plin de răbdare şi milă. 
El a avut grijă, mai întâi, de nevoile fizice ale lui Ilie, după care a ascultat cu răbdare 



plângerea inimii sale tulburate şi, în final, i S-a revelat ca un susur blând şi subţire la 
Muntele Horeb. 

Ilie a fost certat pentru lipsa sa de credinţă şi informat că mai erau încă 7.000 
de oameni care nu-şi plecaseră genunchii înaintea lui Baal. I s-a poruncit, apoi, să-l 
ungă pe Hazael ca să fie rege al Siriei şi pe Iehu să fie rege al lui Israel şi pe Elisei, să 
fie următorul profet. Dumnezeu l-a restaurat pe servitorul Său (Galateni 6 :1). 

Cât de mulţi servitori ai lui Dumnezeu locuiesc într-o peşteră ! Ei au părăsit 
teritoriul slujirii şi au devenit ocupaţi numai cu persoana lor. 

Capitolul 20 vorbeşte despre compormisurile făcute de Ahab. Benhadad, 
regele Siriei, s-a dus la război contra lui Ahab. Dumnezeu l-a scăpat pe Ahab de două 
ori şi, cu toate acestea, el a făcut un legământ cu omul pe care Dumnezeu îi poruncise 
să-l distrugă. Mila care produce neascultare faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, este 
păcat. Ca rezultat al neascultării sale, s-a semnat sentinţa de condamnare a lui Ahab. 
Compromisurile conduc, întotdeauna, la o înfrângere spirituală şi la moarte. 

Vai de cei ce cugetă nelegiuirea şi făuresc rele în aşternutul lor ; când se 
crapă de ziuă, o înfăptuiesc, pentru că stă în puterea mâinii lor. Dacă poftesc 
ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le şi iau ; asupresc pe om şi casa lui, pe 
om şi moştenirea lui. (Mica 2 :1-2). Capitolul 21 este ilustraţia pre-scrisă a acestor 
versete. 

Ahab a poftit o vie care-i aparţinea lui Nabot. Nabot, fiind loial Legii lui 
Dumnezeu, a refuzat să-şi împartă via cu Ahab. Ahab a devenit trist şi mânios. Starea 
lui a atras atenţia lui Izabela. Ea s-a ocupat de şi a ordonat uciderea lui Nabot. 

Ca răspuns la această faptă atroce, Dumnezeu l-a instruit pe Ilie să se 
întâlnească cu Ahab şi să pronunţe o judecată peste regele cel rău. Plin de frică, Ahab 
s-a pocăit şi aceasta a fost de ajuns ca să oprească mâna judecăţii, pentru o vreme. 
Dumnezeu nu loveşte niciodată cât timp mai rămân puţine şanse de îndreptare. 

Acest capitol conţine lecţii importante : lăcomia duce la crimă, oamenii buni 
pot muri de mâna unui guvern rău pentru simpla crimă de a face ce este bine şi să fie 
binecuvântaţi de Dumnezeu şi că există adesea puteri nevăzute care controlează 
guvernul sau conducerea unei ţări. 

Capitolul final repovesteşte bătălia care a pus capăt domniei rele a lui Ahab. El 
a  solicitat ajutorul lui Iosafat, regele lui Iuda, ca să meargă la război contra Siriei, 
pentru că dorea să obţină Ramoth-Ghiliad. Colecţia de profeţi mincinoşi a lui Ahab 
(numai 450 de profeţi fuseseră ucişi la Muntele Carmel), l-a încurajat şi i-a promis 
victoria. Regele ştia că ei minţeau şi l-a chemat pe Micaia (unul din cei 7.000). Acesta 
din urmă a prezis corct moartea lui Ahab. 

Israel a dorit să fie condus de regi omeneşti, în locul lui Dumnezeu. Cartea 1 
Regi este o poveste tristă a consecinţelor acestei alegeri. 

Una dintre cele mai mari păcate din Israel era afinitatea pentru locurile înalte. 
Obiceiul de a construi altare pe locuri înalte pare să fie o trăsătură universală a 
păgânilor (Levitic 26 :30, Deuteronom 12 :11-14). Practica, în sine, nu este neapărat 
rea (Genesa 12 :7 ; 22 :2 ; 31 :54, Judecători 6 :25 ; 13 :16-23). După ce Muntele 
Moria a fost asigurat şi a fost ridicat Templul, ca fiind centrul adevăratei închinări 
(Deuteronom 12:5, 2 Cronici 7:12), a intrat în vigoare interdicţia contra folosirii 
locurilor înalte (Deuteronom 12:11-14). De aici înainte, acestea au devenit locuri de 
idolatrie. Obiceiul era înrădăcinat adânc în Israel (1 Regi 3 :3 ; 15 :14, 2 Regi 18 :4-
22 ; 23 :2-20, 2 Cronici 33 :3-19). 

 
 
 



2 Regi 
 
 
 

Cartea 2 Regi are 719 de versete, 23.532 de cuvinte şi acoperă 308 de ani, de 
la ridicarea lui Ilie şi până la captivitatea Babiloniană. Cartea învaţă statornicia lui 
Dumnezeu şi eşecul continuu al omului. Ea dovedeşte faptul că inima este nespus de 
înşelătoare şi foarte rea. 

Prima jumătate a cărţii se concentrează pe cei 66 de ani ai slujirii lui Elisei. 
Ilie a fost ca un cutremur şi o furtună. El a zguduit împărăţii. Elisei a fost ca o voce 
mică şi liniştită. Cele mai multe din miracolele lui au fost acte de milă. 

A doua parte a cărţii înregistrează evenimentele care conduc la căderea 
Samariei şi la captivitatea lui Israel şi la căderea Ierusalemului şi captivitatea lui Iuda. 

Expresia om al lui Dumnezeu se găseşte de 36 de ori în carte, mai mult decât 
în oricare altă carte din Biblie. Expresia Cuvântul DOMNULUI şi termenii săi 
echivalenţi se află aici de 24 de ori. În zilele negre este nevoie de oameni care să 
predice şi să practice cu credinţă Cuvântul lui Dumnezeu. Standardele biblice morale 
şi de închinare fuseseră violate, astfel că Dumnezeu Şi-a trimis oamenii ca să 
avertizeze şi, dacă era posibil, să-i aducă înapoi la El, pe cei care o luaseră pe căi 
greşite. Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este ignorat şi oamenii refuză să se 
pocăiască, Dumnezeu îi dă pe mâna duşmanilor lor. 

Cele două mari diviziuni ale cărţii sunt marcate de o linie grea trasată între 
capitolele 17 şi 18. Prima despărţire (1-17) se ocupă de regatul împărţit (Israel şi Iuda) 
şi acoperă aproape 130 ani. În acest moment, triburile din nord au fost scoase de pe 
pământul lor şi duse în captivitate de către Asirieni, datorită idolatriei lor. 

A doua diviziune (18-25) se ocupă cu regatul supravieţuitor (Iuda) şi acoperă 
135 ani. Această perioadă importantă se împarte în două părţi inegale. Prima, care 
începe de la reformarea lui Iuda sub Ezechia şi până la terminarea domniei lui Amon 
(18 ani) şi a doua, de la reformarea lui Iuda sub Iosia şi până la distrugerea regatului şi 
sfârşitul monarhiei (54 ani). Cele două treziri au avut succes o bucată de vreme dar 
pocăinţa nu a fost atât de adâncă aşa că, în ciuda misiunii profeţilor, regatul s-a 
prăbuşit în captivitatea Babiloniană. 

Cuvintele-cheie sunt rege, folosit de 340 de ori, şi profet, folosit de aproape 31 
de ori. Versetele-cheie sunt 17 :7-8, Şi aceasta s-a întâmplat deoarece copiii lui 
Israel au păcătuit împotriva DOMNULUI Dumnezeului lor, care-i scosese din ţara 
Egiptului, de sub mâna lui Faraon, regele Egiptului, şi pentru că s-au închinat 
altor dumnezei. Şi ei au umblat după obiceiurile popoarelor, pe care DOMNUL le 
alungase dinaintea copiilor lui Israel, şi în obiceiurile pe care le făcuseră regii lui 
Israel. Şi 17 :18-23, De aceea, DOMNUL S-a mâniat foarte tare pe Israel şi i-a 
îndepărtat de la Faţa Lui. N-a rămas decât seminţia lui Iuda. Dar nici Iuda n-a 
păzit poruncile DOMNULUI Dumnezeului lor, ci a umblat în obiceiurile lui Israel, 
pe care le-a făcut el. Şi DOMNUL a lepădat pe toţi descendenţii lui Israel, i-a umilit 
şi i-a dat în mâna celor ce-i jefuiau, până ce i-a alungat dinaintea Feţei Sale. Căci 
El a rupt pe Israel de la casa lui David, iar ei au făcut pe Ieroboam, fiul lui Nebat, 
rege ; şi Ieroboam a abătut pe Israel de la calea DOMNULUI şi i-a determinat să 
comită un mare păcat. Căci copiii lui Israel au umblat în toate păcatele pe care le-a 
făcut Ieroboam ; ei nu s-au depărtat de ele, până când DOMNUL a alungat pe 
Israel dinaintea Lui, după cum vestise prin toţi slujitorii Lui, profeţii. Aşa a fost dus 
Israel în captivitate, departe de ţara lui, în Asiria, unde a rămas până în ziua de azi. 
Aceasta este o temă tristă dar este o carte necesară, aşa cum Dumnezeu ne învaţă 



istoria adevărată şi corectă a omenirii. Chiar şi oamenii Săi aleşi se usucă la fel ca şi 
iarba. 

Cartea începe : După moartea lui Ahab, Moab s-a răsculat împotriva lui 
Israel. Moab fusese supus de David (2 Samuel 8 :2 ; 23 :20). Când a fost împărţit 
regatul, Moab a trecut la Israel. El a fost asuprit foarte mult de Omri şi Ahab şi, la 
moartea celui din urmă, Meşa, regele din Moab, s-a răzvrătit. Ahazia, fiul lui Ahab, 
era pe tron şi atunci când s-a îmbolnăvit, a căutat sfat de la Baalzebub, zeul lui Ekron 
(v. 3). Ilie, care lipsise până atunci, reapare brusc, protestând contra acestei acţiuni a 
regelui. Ahazia a încercat de două ori să-l prindă. În fiecare din ele, Dumnezeu, în 
contul slujitorului Lui, a trimis foc din cer ca să-i distrugă pe duşmanii lui. 
Conducătorul celei de a treia părţi, trimis de Ahazia, a venit pe mâinile şi genunchii 
săi, rugându-se pentru viaţa sa. În final, Ilie s-a dus la rege şi a pronunţat asupra lui 
sentinţa care s-a împlinit imediat. 

În capitolul 2, Ilie este translatat (luat, înălţat) la cer, într-o căruţă trasă de cai 
de foc. Elisei, care fusese chemat să-i succeadă, era un caracter total diferit. Cei doi 
bărbaţi călătoreau împreună. Pe când se apropia vremea plecării lui Ilie, el a avut 
câteva încercări faţă de Elise, ca să-l lase, dar acesta a refuzat să plece de lângă 
stăpânul lui. El ştia că mentorul lui urma să plece şi nu dorea să piardă nici un 
moment din compania lui. Exemplul lui, la fel ca cel al lui Timotei cu Paul, trebuie să 
provoace pe toţi creştinii tineri să stea cât mai mult pe lângă acei bătrâni care umblă 
împreună cu Domnul. Tinerii oameni de astăzi trebuie să preţuiască compania 
bătrânilor sfinţi ai lui Dumnezeu. 

Rezultatul credincioşiei lui Elisei a fost că el a primit o porţie dublă din 
puterea spirituală care se odihnea peste Ilie. Mantaua profetului a căzut peste ucenicul 
lui. 

La acea vreme exista o şcoală de profeţi. Dumnezeu l-a ales pe Elisei, fiul unui 
ferrmier, în locul unuia din acei elevi. Este important să studiezi şi să te pregăteşti dar 
aceasta nu este un înlocuitor pentru a avea o inimă şi o viaţă devotate pe deplin lui 
Dumnezeu. Domnul va trece adesea pe lângă un om învăţat şi va alege pe un om 
sfinţit. 

Imediat ce mantaua lui Ilie a căzut peste Elisei, acesta a început să facă 
miracole. Apele Iordanului s-au despărţit pentru Elisei, la fel cum se întâmplase şi 
pentru Ilie. Izvorul din Ierihon a fost vindecat (v. 21) şi 42 de tineri idolatri au fost 
sfâşiaţi de urşi la Betel (v. 24). 

În total, putem număra 8 miracole făcute de Ilie şi 16 făcute de Elisei. Aceste 
numere variază, în funcţie de scriitor, aşa cum aceştia includ toate faptele miraculoase 
care au avut loc în legătură cu vieţile celor doi profeţi, precum şi cuvintele pe care ei 
le-au spus din partea lui Dumnezeu şi adâncimile pe care li le-a dat Domnul, dar aici 
socotim numai acele lucrări pe care Dumnezeu le-a permis să fie făcute de mâinile 
lor. Într-adevăr, Elisei a primit o porţie dublă. 

Miracolele lui Ilie : închiderea cerului (1 Regi 17 :1), înmulţirea uleiului 
(17 :14), învierea fiului văduvei (17 :22), foc din cer (18 :38), ploaie (18 :45), foc 
peste cincizeci de oameni (2 Regi 1 :10), foc peste cincezece de oameni (1 :12) şi 
despărţirea Iordanului (2 :8). Miracolele lui Elisei : despărţirea Iordanului (2 :14), 
apele vindecate (2 :21), urşi din pădure (2 :24), apă pentru regi (3 :20), ulei pentru 
văduvă (4 :1-6), darul fiului (4 :16-17), învierea din moarte (4 :35), vindecarea casei 
olarului (4 :41), înmulţirea pâinii (4 :43), Naaman vindecat (5 :10), Gehazi lovit 
(5 :27), fierul care pluteşte pe apă (6 :6), vedere orbului (6 :17), lovirea cu orbire 
(6 :18), redarea vederii (6 :20) şi un miracol după moartea sa pentru a împlini 
promisiunea lui Dumnezeu (13 :21). 



În capitolul 3, Ioram, regele rău al lui Israel şi Iosafat, regele slab al lui Iuda, 
au făcut un legământ de alianţă ca să ducă război contra lui Moab. Soldaţii nu aveau 
deloc apă. Elisei a intervenit pentru că Domnul avea grijă de Iosafat. El a spus, Aşa 
vorbeşte DOMNUL : Faceţi gropi în toată valea aceasta ! (v. 16). 

Li se spusese că dacă vor săpa, Domnul va umple. Nu numai că Domnul Şi-a 
împlinit promisiunea dar pământul proaspăt săpat al Palestinei a colorat apa şi Soarele 
care se reflecta în apă, a făcut ca duşmanul, de la distanţă, să creadă că au văzut râuri 
de sânge. Crezând că Israel şi Iuda se omorâseră unii pe alţii într-un război civil, ei s-
au dus înainte, fără nici o grijă, spre propria lor distrugere. 

Victoria a venit în urma săpării, ca urmare a ascultării de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Şi noi suntem chemaţi să săpăm în pământul indiferenţei faţă de Cuvântul 
lui Dumnezeu şi de rugăciune, pentru ca Dumnezeu să poată turna peste noi o mare 
victorie. 

În 2 Regi 3 :27, avem oribila scenă a sacrificiului unui copil. Acest păcat era o 
urâciune înaintea lui Dumnezeu (2 Regi 16 :3, Deuteronom 28 :4). Copiii care erau 
întâi-născuţi, ai israeliţilor, trebuiau să fie răscumpăraţi şi nu sacrificaţi (Exod 13 :13 ; 
Ieremia 19 :5 ; Psalmi 50 :9). Trecerea prin foc a copiilor era strict interzisă. 
Abraham a fost încercat pentru a se vedea dacă el Îl iubea pe Dumnezeu la fel de mult 
cât îl iubesc pe diavol copiii lui. Dumnezeu a vrut să vadă dacă avea voinţa să facă 
acest lucru, dar nu dorea ca să şi înfăptuiască actul. Ahaz a fost primul rege al lui Iuda 
care a făcut asta şi a fost urmat în practică de regele cel rău, Manase. 

Misiunea de slujire a lui Elisei contrastează, în multe feluri, cu cea a lui Ilie. 
Există o blândeţe a celui de-al doilea profet care nu se poate vedea în primul. Cei doi 
se aseamănă mai mult cu Ioan botezătorul şi cu Isus. În loc să apară brusc, la 
momente critice, cu tunete şi fulgere, Elisei pare să se mişte printre oameni, făcând 
bine oriunde ar fi mers. În capitolul 4 avem patru exemple de acest fel : provizia sa 
pentru nevoia unei văduve ameninţată de creditori, bunătatea sa faţă de femeia 
Şunamită, care-i arătase ospitalitate, vindecarea sa asupra oalei, la Ghilgal şi 
miraculoasa sa hrănire a 100 de oameni. 

Simplitatea vieţii lui Elisei este sugerată în provizia pe care femeia bogată 
Şunamită i-a asigurat-o pentru confortul său. Apartamentul lui era o cameră mică din 
ziduri, care avea un pat, un scaun, o masă şi un sfeşnic. Aceasta era, aparent, tot ce 
avea nevoie ca să fie un om fericit. 

În capitolul 5 citim despre cinci servitori : servitorul regelui, Naaman (v. 1), 
servitoarea soţiei lui Naaman, fata (v. 2), servitorul lui Dumnezeu, Elisei (v. 8), 
servitorul lui Naaman (v. 13) şi servitorul profetului, Ghehazi (v. 20). 

Naaman era mare, în multe aspecte, dar era însă un lepros. Omul este mare în 
multe feluri dar totuşi este un păcătos. Naaman avea nevoie să fie curăţit de 
Dumnezeu. Păcătoşii au nevoie să fie curăţiţi de sângele Domnului Isus Cristos. 
Astăzi, oamenii fac aceeaşi greşeală pe care a făcut-o Naaman. El s-a dus într-un loc 
greşit, la persoana nepotrivită, a avut planul greşit şi toate acestea pentru că el nu a 
ascultat la ceea ce i-au spus despre Dumnezeu, micuţa slujitoare şi profetul. Iertarea şi 
vindecarea au venit la Naaman numai atunci când el a ascultat de Cuvântul lui 
Dumnezeu şi nu prin logică şi gândire şi tot la fel este şi în viaţa oricărui alt om 
păcătos. 

După aceasta, vedem lăcomia lui Ghehazi şi dorinţa lui de a folosi graţia lui 
Dumnezeu pentru un câştig financiar. Acesta este un avertisment clar pentru toţi 
oamenii care vor să ajungă bogaţi (vezi 1 Timotei 6 :10). 

Miracolul securii împrumutate (capitolul 6) ne aduce aminte de jertfa pentru 
vină din Levitic 6 pentru că suntem îndemnaţi să dăm înapoi lucrurile împrumutate. 



Creştinii trebuie să fie mai atenţi în obligaţiile lor materiale faţă de alţi oameni şi cu 
proprietatea altor oameni. Multe mărturii sunt distruse prin împrumuturi nereturnate şi 
de contracte financiare nerespectate şi de împrumutarea de lucruri care nu mai sunt 
înapoiate niciodată, mai mult decât din oricare altă cauză. 

Capitolul 6 mai vorbeşte şi despre protecţia divină acordată lui Elisei. Regele 
Siriei era în război cu Israelul. Fiecare plan pe care-l făcea el, era distrus de către 
inamic. El a decis că avea un trădător în sfatul lui. I s-a descoperit că Dumnezeu îi 
făcea cunoscute secretele regelui, lui Elisei. De aceea, el a trimis o armată ca să-l 
prindă pe profet. Această armată l-a speriat pe servitorul profetului până când Elisei s-
a rugat şi Dumnezeu a deschis ochii servitorului şi el a văzut carele de foc care-i 
păzea de în jurul lor. 

Armata Siriană a fost lovită cu orbire,13 şi a fost dusă în întregime, ca 
prizonieră de război, în tabăra adversă, de către Elisei. Servitorii Domnului sunt în 
siguranţă până când lucrarea lor este terminată. 

Capitolul 7 înregistrează al doilea atac al lui Benhadad, regele Sirian. El a 
asediat Samaria şi a urmat o mare foamete. În acest caz, Dumnezeu a făcut ca armata 
Siriană să audă un sunet care i-a îngrozit. Nu trebuie să-I ia mult timp Celui 
Atotputernic ca să înfrângă o armată omenească. Oamenii au fugit aşa de repede încât 
şi-au lăsat toate proviziile în mâinile Israeliţilor flămânzi. Elisei promisese că aşa 
urma să se întâmple. 

Hitiţii (7:6) erau urmaşii lui Het, un fiu  al lui Canaan (Genesa 10:15; 23:3-18; 
27:46; 49:32). Ei erau un popor mare, încă din vremea lui Abraham şi până la 
ridicarea Asiriei şi a Babilonului. Pământul lor fusese dat de Dumnezeu, Israeliţilor. 
Fusese luat mai întâi de Iosua (Deuteronom 7 :1, Exod 3 :8 , Iosua 1 :4 ; 9 :1-12 :24). 
Unii Hitiţi serviseră, ca ofiţeri, în armata lui David (2 Samuel 11 :3 ; 23 :39). Ei l-au 
slujit pe Solomon (1 Regi 9 :20-21) dar şi-au oprit proprii lor regi în nordul Siriei şi în 
alte locuri (1 Regi 10 :29, 2 Cronici 1 :17). Puterea lor a fost complet distrusă în 
vremea lui Nabucodonosor. 

În capitolul următor, după ce şi-a folosit influenţa ca să asigure restaurarea 
proprietăţii către femeia Şunamită, Elisei vine la Damasc, unde Benhadad îl trimisese 
pe Hazael să întrebe dacă se va face bine din boala sa. Elisei a declarat că regele îşi va 
reveni din boala sa dar că va muri. Profet s-a uitat lung şi şi-a fixat ochii asupra lui 
Hazael până când acesta s-a ruşinat. Apoi, profetul a izbucnit în plâns. El era conştient 
că stătea în prezenţa unui om care urma să fie instrumentul unei pedepse foarte mari 
peste Israel, în zilele care urmau să vină. În ziua următoare, Hazael l-a ucis pe regele 
Sirian şi i-a luat tronul. 

Partea finală a capitolului povesteşte despre corupţia din Iuda. Ioram s-a 
căsătorit cu Atalia, sora lui Ahab, şi a umblat pe căile acelui om rău. 

Libna era oraşul preoţilor (Iosua 21:13). Ioram, împreună cu soţia şi fiii lui, au 
stricat închinarea din Templu (2 Cronici 24:7). De aceea, preoţi, conduşi de Iehoiada 
(2 Cronici 23 :1), au condus o revoltă împotriva lui (2 Regi 8) şi au fost activi, după 
aceea, în repararea casei Domnului (2 Cronici 24 :1-14). 

Comparând capitolul 9 cu genealogia din Matei 1, trebuie să observăm că 
Ahazia, Ioaş şi Amazia, sunt omişi cu toţii, Domnul vizitând nelegiuirea lui Ioram 
până la a treia şi a patra generaţie. Aceştia trei, cu toţii, au murit violent (9 :27 ; 
12 :20 ; 14 :19), datorită închinării lor la idolul Baal. De fapt, ei s-au închinat la acest 
zeu fals până acolo ajungând să-i persecute pe cei care nu li se supuneau, în timp ce ei 
pretindeau că sunt reformatori (2 Regi 3 :2, 13). Moartea lui Ioram a survenit datorită 

                                                 
13 În Scriptură apare una din zece eveimente de acest fel. 



unei groazice boli a intestinelor. El nu a fost regretat şi a fost înmormântat fără nici o 
cinste (2 Cronici 21 :20). 

Pe măsură ce Israel şi Iuda se adânceau tot mai mult în decadenţă, Iehu s-a 
întors împotriva închinării la Baal cu o hotărâre teribilă (capitolul 10). El l-a nimicit 
pe Baal din Israel (v. 28). 

Acum venise timpul ca să fie împlinită sentinţa lui Dumnezeu asupra casei lui 
Ahab. Iehu, un om sălbatic, a fost ales să o ducă la îndeplinire. El l-a ucis pe Ioram al 
lui Israel, cu mâinile sale după care, repede, a pus la cale moartea lui Ahazia, al 
Iudeei. El s-a dus la locuinţa lui Izabela, a pronunţat blestem asupra ei şi a dus la 
îndeplinire în detaliu, sentinţa pronunţată, cu mult timp înainte, de Ilie. Când ea şi-a 
scos faţa vopsită pe fereastră şi a încercat să-l seducă cu linguşeli, Iehu şi-a chemat 
oamenii în locuinţele ei ca s-o arunce jos. Aceasta a murit şi au venit câinii ca să o 
mănânce. Ce final potrivit al vieţii relei Izabela. 

Iehu a pus capăt la următoarele lucruri : Izabela (9 :30-37), casa lui Ahab 
(10 :1-11), fraţii lui Ahazia (10 :12-14), seminţei lui Ahab din Samaria (10 :15-17) şi 
închinarea la Baal (10 :18-28). 

Iehu este un om care merită să fie studiat. Povestirile îl prezintă pe Iehu ca 
fiind un mare ucigaş. El a ajuns la tron printr-o mare baie de sânge. În ferocitate, el i-a 
întrecut pe toţi cei dinaintea lui şi pe toţi care i-au urmat. Crimele sale au fost 
nenumărate. Ele i-au inclus pe Ioram, Ahazia, Izabela, cei şaptezeci de fii ai lui Ahab, 
urmaşii lui Ahab din Iezreel, patruzeci şi doi din fraţii lui Ahazia, urmaşii lui Ahab 
din Samaria, profeţii, slujitorii şi preoţii lui Baal. 

El a fost zelor în a-i ataca pe duşmanii lui Dumnezeu dar în viaţa sa privată el 
era corupt. El nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam. Nu a luat aminte ca să umble 
în Legea Domnului. Cât de groaznic este atunci când un om poate fi un instrument în 
mâna lui Dumnezeu şi totuşi el să nu fie în părtăşie cu El. În aşa-numită mişcare de 
credinţă în Biblie, există mai mulţi oameni care sunt la fel ca Iehu, decât ca Isus, care 
sunt gata să distrugă în numele lui Dumnezeu dar care nu au şi dorinţa de a lega şi 
vindeca în numele lui Dumnezeu. 

Nici un om nu scapă de păcatul său şi astfel Iehu şi-a primit plata. Faptele lui 
sângeroase au fost condamnate de Amos (1 :11 ; 2 :1) şi de Hosea (1 :4). Degradarea 
lui este descrisă pe Obeliscul Negru din Şalmaneser II, aflat acum în British Museum. 
Aici se observă cum el stă îngenuncheat la picioarele regelui Asirian, cu barba 
măturând  pământul. 

Ionadab, fiul lui Rehab, se afla cu Iehu atunci când acesta i-a măcelărit pe 
închinătorii la Baal. Rehabiţii aparţin Keniţilor (1 Cronici 2 :55). Ei sunt menţionaţi 
pentru prima dată în Genesa 15 :19. O partea din acest trib urmase pe Israel (Numeri 
10 :29-32) şi se stabilise în sudul lui Iuda (Judecători 1 :16). Ei au devenit ataşaţi de 
Amaleciţi (1 Samuel 15 :6). Ietro, socrul lui Moise şi Iael, proveneau din acest popor 
(Judecători 1 :16, Judecători 4 :17). Să luăm în considerare mărturia omului din 
Ieremia 35 :1-16. 

Capitolul 11 din 2 Regi este puţin cunoscut dar este foarte instructiv. După ce 
Iehu l-a ucis pe Ahazia, Atalia, sora lui Ahab a ocupat tronul prin uciderea întregii 
seminţii regale. Timp de şase ani, ea a ţinut sceptrul şi şi-a folosit groaznica sa putere 
peste toată Iuda. Fără ca ea să aibă cunoştinţă, în timpul masacrului, Ioşeba, fiica lui 
Atalia, a salvat un moştenitor la tron, pe Ioaş şi a avut grijă de el ascunzându-l în 
interiorul Templului. 

Ioşeba era soţia lui Iehoiada, marele preot (2 Cronici 22 :11). Iehoiada era 
cumnatul lui Ahazia, de aceea, era unchiul lui Ioas. Cuvintele şi astfel n-a fost omorât 
(v. 2) vorbesc despre cineva care trebuia să fie omorât care care a fost ascuns în casa 



Domnului (Coloseni 3 :1-3). Alegerea curioasă a unei ascunzători a fost aceea a unui 
loc care să fie cel mai sigur, posibil. Templul fusese distrus şi tot ce era în el fusese 
dus la casa lui Baalim (2 Cronici 24 :7). Curţile Templului fuseseră pustiite, aşa că 
Iehoiada şi preoţii erau ocupaţi să comploteze cu privire la restaurarea moştenitorului 
de drept. 

Au fost şase ani în care Atalia a uzurpat tronul lui David (2 Cronici 23). Ea 
credea că toată seminţia regală fusese ucisă dar Dumnezeu guverna peste ea cu 
rămăşiţa lui Ioas. Ioşeba a avut grijă de băiat în timp ce soţul ei căuta un suport loial 
pentru promisiunea lui Dumnezeu (2 Cronici 23 :3). Mulţi oameni au rămas 
credincioşi adevărului în acele zile de întuneric gros. Acest fapt ne arată către Regele 
Isus Cristos care a fost eliberat din moarte şi care acum şade, în siguranţă, în casa lui 
Dumnezeu, în locurile preaînalte. În timp ce El aşteaptă tronul cel promis (Ebrei 
10 :12-13), toţi oamenii care sunt în Cristos, sunt ascunşi cu El (Coloseni 3 :3). 
Activitatea lor este să meargă înainte şi să-i adune pe alţii care să fie devotaţi domniei 
Sale. 

După execuţia lui Atalia, Ioas vine la tron (capitolul 12). Domnia lui părea să 
se fi datorat direct influenţei lui Iehoiada, preotul. În acest timp, templul a fost reparat 
şi totuşi reforma nu a fost completă. Locurile înalte şi idolatria, au rămas. Capitolul se 
termină cu o invazie ameninţătoare, a lui Hazael. Laşul Ioas l-a plătit pe Hazael ca să 
se retragă, dăruindu-i vasele şi comorile din casa lui Dumnezeu. El a renunţat la ceea 
ce era sfânt pentru a-i linişti pe nişte oameni necredincioşi şi ca să-şi salveze propria 
sa viaţă. Trist este că el nu a fost ultimul om care să procedeze astfel. 

Ioas a început bine şi L-a servit pe Dumnezeu atât timp cât s-a aflat sub 
influenţa lui Iehoiada, preotul. Atunci când acest om sfânt a murit, Ioas a făcut mult 
rău (2 Cronici 24 :17-22). El a poruncit uciderea cu pietre, a lui Zaharia, fiul lui 
Iehoiada, pentru motivul că acesta predicase adevărul cu privire la idolatria regelui. 

Cu toate că Ioahaz a fost singurul rege al lui Israel, despre care se spune că L-a 
căutat mereu pe Domnul (13 :4), el a fost un om rău. Acest fiu al lui Iehu s-a luptat 
victorios contra regelui din Siria şi a capturat tot ce pierduse tatăl lui. În mijlocul 
necazurilor sale, el s-a dus să-l vadă pe bătrânul Elisei. Regele a recunoscut că 
adevărata tărie a naţiunii nu stătea în puterea sa militară, ci în Dumnezeul ei. Profetul 
a văzut că înţelepciunea lui era limitată de inima lui rea şi i-a prezis ultimul său eşec. 
Dumnezeu a pedepsit poporul dându-i în mâinile lui Hazael şi Benhadad. 

Capitolul 14 vorbeşte despre domnia lui Amazia, despre loialitatea sa parţială 
faţă de Dumnezeu şi despre succesul lui parţial. Amazia era un om cu un standard 
dublu, care a făcut ce era drept înainea lui Dumnezeu dar care a urmat aceleaşi greşeli 
făcute şi de tatăl său. Prima sa faptă a fost judecata cu cei doi servitori care l-au ucis 
pe tatăl său la Milo care, amândoi, erau fii ai unei femei Neevreice (2 Regi 12 :19-21, 
2 Cronici 24 :26). El a ridicat o mare armată şi a plătit 100.000 de mercenari cu un 
preţ mare. El l-a învins pe Moab dar după aceea l-a provocat pe Ioas, Regele lui 
Israel. Domnul a avut grijă ca acesta să fie învins datorită afinităţii lui Amazia pentru 
zeii lui Edom (2 Cronici 25 :20). Ierusalemul a fost devastat şi Amazia a fugit la 
Lachiş, unde a fost ucis. 

În capitolul 15, tronul lui Iuda a fost ocupat de Azaria. În linii mari, domnia lui 
a fost caracterizată de ascultare de voia lui Dumnezeu, totuşi oamenii au continuat în 
păcat şi regele a fost lovit cu lepră pentru că şi-a depăşit autoritatea (vezi materialul 
despre 2 Cronici). 

În acest capitol găsim prima menţiune despre Asirian. El este puterea pe care o 
foloseşte Dumnezeu ca să aducă judecata peste apostatul Israel. 



Înapoi în Israel, Zaharia i-a urmat la tron lui Ieroboam şi crima politică a 
devenit o modă. Zaharia a fost ucis de Şalum, acesta a fost ucis, o lună mai târziu, de 
Menahem, a cărui domnie rea a durat zece ani. În tot acest timp, Asirienii au invadat 
ţara, sub Pul. În loc să se lupte, Menahem a vândut Israelul ca să fie un vasal al 
Asiriei. Menahem a fost urmat la tron de Pecahia care, după ce a domnit doi ani într-o 
răutate persistentă, a fost ucis de Peca, care a ocupat tronul timp de douăzeci de ani. 

În vremea lui Peca, Asirienii, sub conducerea lui Tiglatpilese, au invadat ţara 
şi au dus în captivitate o parte din popor. Oşea a venit la putere prin uciderea lui Peca. 

Treburile nu mergeau mai bine nici în Iuda. Iotam i-a urmat la tron lui Azaria 
şi el a fost urmat de Ahaz, care a căutat să vândă Iuda Asirienilor, sub Tiglatpileser. 
Acesta a fost urmat de urâta blasfemie a ridicării unui altar păgân în curţile Templului 
lui Dumnezeu. Trebuie numai să citeşti ca să crezi. 

Ahaz a fost, de asemenea, şi primul rege al lui Israel care a practicat 
groaznicul obicei păgân al sacrificiului de copii. Îl vor urma şi alţii (2 Regi 17 :17 ; 
21 :6 ; 23 :19, Mica 6 :7, Ieremia 7 :31 ; 19 :5). 

În capitolul 17, Dumnezeu a luat tot ce putea lua şi a permis duşmanilor lui 
Israel să-i ducă într-o ţară străină. Motivele captivităţii au fost următoarele : 

1. Naţiunea uitase pe Dumnezeu (v. 7 – vezi Deuteronom 6 :8). 
2. Naţiunea neascultase, în secret (v. 8-9). Deşi Dumnezeu îi avertizase, 

în Deuteronom 7, ca să nu se amestece cu naţiunile păgâne din Canaan, 
ei au făcut asta. 

3. Rebeliune deschisă (vv. 10-12 – Exod 20 :4, Deuteronom 4 :16 ; 5 :8). 
4. Ei s-au opus chemării lui Dumnezeu (vv. 13-15 – vezi Exod 32 :9 ; 

33 :3, Faptele Apostolilor 7 :51). 
5. Ei s-au vândut pe sine ca să facă ceea ce este rău (vv. 16-23). Eu au 

devenit sclavi păcatului, viţelului de aur al lui Ieroboam, zeilor 
Canaaniţilor şi ai altor zei importaţi de la naţiunile păgâne din jurul lor. 
Observă progresia păcatului. Nu există nici un remediu pentru 
apostazie, numai judecată. 

Pe lângă luarea în captivitate a Israeliţilor, asupritorii lor au adus oamenii lor  
care să ocupe ţara (v. 24-25). Fiecare din aceste grupuri de emigranţi au adus cu sine 
proprii lor zei. A fost numit un preot care să le unească, în numele Domnului. 
Programul raportat aici este cel mai important. Aceşti oameni aduşi erau oameni 
înlocuitori care se amestecaseră cu Israeliţii rămaşi şi sămânţa lor formase nucleul 
celor care vor fi cunoscuţi, mai târziu, ca Samariteni. Aceşti localnici importaţi s-au 
amestecat, mai târziu, cu Israeliţii, întorcându-se cu Ezra şi Neemia (Neemia 13 :3, 
23-31). În vremea Noului Testament ei erau străini (Luca 17 :18), nefiind recunoscuţi 
nici de Israel şi nici de Neamuri (Matei 10 :5-6). În vremea lui Isus, ei nu aveau nici o 
idee cu privire la ce se închinau (Ioan 4 :22). 
 În 2 Regi 18, Ezechia, fiul lui Ahaz, ajunge la tronul lui Iuda. El se afla sub 
influenţa profetului Isaia. Era în al şaselea an al domniei sale când Israel a fost dus în 
captivitate. Văzând risipirea triburilor din nord, Ezechia a instituit imediat reforme 
largi, care au fost mult mai drastice decât cele ale predecesorilor săi. 
 Ezechia a fost una dintre puţinele lumini din secolele în care regatul a fost 
împărţit. Citim, în acest capitol : el a făcut... (v. 3), el a îndepărtat... (v. 4), el a 
chemat… (v. 4), el şi-a pus încrederea… (v. 5), el s-a alipit… (v. 6), el s-a dus… (v. 
7). El a fost unul dintre conducătorii cei mai curajoşi din istorie. El a spart în bucăţi 
statuile idolatriei şi a urmat o trezire. 
 În al paisprezecelea an de domnie al lui Ezechia, Sanherib a condus o invazie 
împotriva lui. Aflat sub ameninţare, Ezechia a manifestat o slăbiciune nedemnă de el. 



Arogantul Asirian, prin purtătorul lui de cuvânt, Rab-Saris, L-a provocat, dispreţuitor, 
pe Dumnezeul în care Ezechia profesase că se încrede. El a căutat să slăbească 
credinţa naţiunii în Dumnezeul său.  
 Arheologii au găsit unele din înregistrările lui Sanherib. O tăbliţă vorbeşte 
despre faptul că el a apărat patruzeci şi şase de cetăţi puternice ale lui Iuda şi despre 
asedierea Ierusalemului. Un fragment citeşte, ‘Ezechia Iudeul, ca o pasăre în colivie, 
în cetatea Ierusalemului, capitala cetăţii sale, eu am închis-o.’ 
 Ezechia a avut imediat intenţia să caute ajutor la Egipt dar Isaia s-a opus 
acestei manevre politice (Isaia 30-31). Mustrarea lui faţă de naţiune, se găseşte în 
Isaia 37. Povestirea evenimentului a fost pusă într-un cântec, în Psalmii 120 şi 123. 
 Ascultându-l pe profet, Ezechia a încurajat poporul, în Domnul. Luând 
scrisoarea de ameninţare a lui Sanherib, regele a desfăcut-o înaintea Domnului şi ei au 
strigat, în rugăciune, către Dumnezeu. Este o mare  binecuvântare să-l vezi pe Ezechia 
rupându-şi hainele de pe el, că intră în casa Domnului într-o umilinţă adâncă şi cum, 
apoi, trimite după Isaia. El nu a convocat un consiliu al sfătuitorilor săi. El nu a căutat 
să se întâlnească cu căpitanii armatei sale. El nu a trimis, măcar, nici după profet, 
până când nu s-a dus el, primul, în prezenţa Domnului, ca să caute ajutorul Său. 
 Iehova a trimis un înger care a distrus armata Asiriană. Generalul lor, într-una 
din acele uimitoare fapte de orbire spirituală, s-a dus acasă singur şi s-a închinat la 
zeul lui. Fiii lui l-au ucis. 
 În total, au fost şapte invazii Asiriene asupra lui Israel. 

• Pul (2 Regi 15 :19) 
• Tiglat Pileser (2 Regi 15 :29) 
• Tiglat Pileser (2 Regi 16 :7-18) 
• Şalmaneser (17 :3) 
• Şalmaneser (17 :4-41) captivitatea celor 10 triburi 
• Sanherib împotriva lui Iuda (18 :13-19 :35, 2 Cronici 32, Isaia 37) 
• Capturarea lui Manase (2 Cronici 33 :11-13) 

Ezechia a fost eliberat de o boală gravă, ca răspuns la o rugăciune (capitolul 20).  
Atunci când l-a vizitat o delegaţie din Babilon, el le-a arătat, în mod prostesc, toate 
comorile ţării. Isaia l-a certat pentru asta şi a profeţit că vizitatorii se vor întoarce ca 
să fure ceea ce el le-a arătat. La vremea când Isaia a avertizat poporul că va fi luat 
captiv şi dus în Babilor (v. 17), acea naţiune nu avea o mare însemnătate (Isaia 
39 :6). 
 În ciuda greşelilor sale, viaţa lui Ezechia arată cât de multe poate realiza un 
singur om care este devotat serios adevărului, şi care se află în mijlocul celor mai 
adverse circumstanţe. 
 A urmat Manase la tron, mai apoi, şi în timpul celor cincizecişi cinci de ani ai 
domniei sale el a inversat în mod păcătos, multe din ceea ce realizase tatăl lui. El a 
adus înapoi în ţară fiecare formă de idolatrie şi, datorită acestui lucru, Dumnezeu l-a 
adus împotriva lui Iuda, din nou, pe regele din Asiria. Manase era departe, în 
Babilon, legat cu lanţuri. Acolo el s-a pocăit de păcatul lui şi apoi a fost restaurat pe 
tronul său. În vremurile sale de sfârşit, el a căutat să aducă o ispăşire pentru răul pe 
care l-a făcut mai înainte, în viaţa sa. I-a luat locul Amon, fiul său. Doi ani de domnie 
rea au luat sfârşit atunci când acesta a fost ucis la vârsta de 24 de ani, acasă, de către 
slujitorii lui. 
 Nobilul Iosia a urcat la tron, la frageda vârstă de opt ani. El va domni bine 
timp de 31 de ani. Când a împlinit vârsta de 16 ani, el a început o mare reformă. 
Peste zece ani el a început să repare Templul. 



 În acest timp, Hilchia, preotul, a găsit cartea Legii Domnului. Naţiunea se 
îndepărtase atât de mult de Dumnezeu încât Cuvântul Său zăcea uitat timp de multe 
generaţii. Gândeşte-te la asta ! Când au fost citite scripturile înaintea regelui, el şi-a 
rupt hainele, a poruncit poporului să asculte Legea şi i-a îndemnat să se pocăiască de 
căile lor rele. El le-a cerut sfătuitorilor săi să afle dacă Dumnezeu urma să-Şi ţină 
promisiunea de judecată. Ieremia şi Zefania predicau la acea vreme dar cuvântul a 
fost trimis lui Hulda, profeteasa. Replica poartă o lecţie importantă. Vremurile de 
reformă şi trezirile nu pot ţine pe loc judecăţile decretate de Dumnezeu. Asemenea 
vremuri de trezire sunt dovezi ale compasiunii Domnului (2 Cronici 36 :15) dar El Îşi 
va ţine Cuvântul. 
 În capitolul 23 avem o relatare grafică a reformei care a avut loc ca urmare a 
descoperirii cărţii Legii lui Dumnezeu. Ce capitol frumos ! Toţi bătrânii din Iuda şi 
Ierusalem au fost chemaţi de rege. Era o mare procesiune şi oamenii îl urmau pe 
rege, apoi pe bătrâni, apoi pe preoţi şi profeţi, către locul de adunare. Apoi, regele s-a 
ridicat în picioare lângă o coloană, a cititi cuvintele Domnului şi a făcut un legământ 
solemn să meargă după Dumnezeu.  
 Aceasta a fost urmată de un legământ în care au intrat toţi, ca să restaureze 
vechea ordine. Templul a fost curăţit de toate vasele religiilor false şi falşii preoţi au 
fost îndepărtaţi. De la un capăt la altul, al ţării, statuile şi altarele idolatre, au fost 
dărâmate. Ce capitol frumos ! Oamenii urmau conducerea regelui lor. Ascultarea lui 
Iosia a fost aşa de mare încât a mişcat toată naţiunea în direcţia cea bună. Este trist că 
învăţăm din Ieremia 1 şi Ieremia 3 :10 că oamenii nu şi-au întors către Domnul şi 
inimile lor. 
 Povestirea curăţirii lui Iuda şi a Ierusalemului (vv. 4-20) arată groaznica 
adâncime a răutăţii în care alunecaseră oamenii. Lucrările descrise în versetul 20 au 
fost justificate pe deplin de către Lege. 
 Urmarea curăţirii a fost păzirea Paştelui (2 Cronici 35 :1-19). Cel ţinut de 
Ezechia fusese cel mai mare din epoca monarhiei (2 Cronici 30 :26) dar acesta de 
acum era şi mai bun. 
 Domnul a dat mărturie că Iosia a fost cel mai bun rege omenesc din toată 
istoria. El a murit din cauza rănilor suferite în bătălia de la Meghido (2 Cronici 
35 :20-27). 
 Judecata a venit, în final, pentru că inimile oamenilor nu se schimbaseră dar 
Iosia a făcut tot ce a putut să facă. În împlinirea profeţiei lui Hulda, el a intrat în 
odihnă înainte ca să cadă ultimele atacuri. 
 După moartea lui Iosia, loviturile lui Dumnezeu au căzut cu o succesiune 
rapidă. Ioahaz a urmat la tron şi imediat s-a reîntors la păgânism. El a guvernat 
numai trei luni înainte ca regele Egiptului să-l dea jos şi să-l trimită pe tron, pe 
Ioiachim. Acesta a domnit numai în calitate de vasal lui Faraon şi a mai devenit şi 
vasal Babilonului, sub Nebucadneţar (sau Nabucodonosor) (capitolul 24). În final el 
a fost înlocuit de Ioiachim, care a fost îndepărtat de Nebucadneţar, împreună cu toţi 
oamenii de război şi cu conducătorii care erau suspecţi de rebeliune. Zedechia a fost 
urcat pe tronul regal ca şi reprezentant şi vasal al său. El a păstrat această poziţie 
timp de unsprezece ani, înainte să se răzvrătească împotriva regelui Babilonului. 
 Rebelii au fost înfrânţi repede şi Ierusalemul a fost distrus (capitolul 25). 
Soarta lui Zedechia a fost îngrozitoare. Fiii lui au fost ucişi în faţa sa, lui i s-au scos 
ochii şi a fost înlănţuit şi dus în Babilon. 
 Rebeliunea lui Zedechia a fost o crimă mare. El jurase, în numele Domnului, 
că-i va fi loial lui Nebucadneţar (2 Cronici 36:13, Ezechiel 17:13). Au venit la 
Ierusalem, ca să-l vadă pe Ezechia, ambasadori din Edom, Moab, Amon, Tir şi Sidon 



(Ieremia 27). Probabil că ei vorbiseră despre o confederaţie şi o revoluţie. În acelaşi 
timp, Zedechia a trimis un mesaj lui Nebucadneţar, în Babilon, (Ieremia 24:3). 
Ieremia a folosit această ocazie pentru a trimite vorbă celor aflaţi în exil în Babilon 
(Ieremia 29). 
 Vestea complotului lui Zedechia a ajuns la cei aflaţi în captivitate. Ei au fost 
bucuroşi la aflarea veştii pentru că refuzaseră să-l creadă pe Ezechiel şi se aşteptau la 
o reîntoarcere rapidă. Profeţi falşi precum Anania, le-a transmis mesaje mincinoase 
(Ieremia 28). 
 Încă o dată, Babilonienii au asediat cetatea şi a urmat o mare foamete. 
Greutăţile acestui asediu ne sunt povestite în cartea Ieremia 21 :1-2 ; 37 :3 ; 34 :2-6 ; 
38. 
 Cofederaţia a dat greş. Tirul a fost asediat şi el. Amon, Moab, Edom şi 
Filistenii, nu numai că au rupt alianţa dar doreau să împartă prada cu Iuda (Ezechiel 
25). Apoi s-a ridicat o speranţă falsă. O armată din Egipt, sub conducerea Regelui 
Hofra, avansa prin Fenicia şi i-a obligat pe Caldeeni să ridice asediul Ierusalemului 
(Ieremia 37:5-7). Uşurarea a fost, însă, de scurtă durată. Armata Egipteană s-a retras 
şi asediul a fost reluat cu şi mai mare putere. Pentru a afla detalii mai multe, citeşte 2 
Regi 25 şi cartea Plângerile lui Ieremia. 
 În final, oamenii nu au mai putut rezista multă vreme. În ziua de 4 Septembrie 
din al 11-lea an al domniei lui Zedechia, suburbia de nord a căzut în mâna 
duşmanului (2 Regi 25 :4, Ieremia 39 :2-3 ; 52 :6-7). În faţa porţii din mijlocul cetăţii 
căpitanii Babilonieni ţineau un consiliu de război (Ieremia 39 :2-3). Atunci, regele şi 
toată armata lui regulată, au fugit în timpul nopţii (Ieremia 39 :4). Ei au fost urmăriţi 
şi regele a fost capturat în câmpiile Ierihonului. El a fost prezentat oficial în faţa lui 
Nebucadneţar, la Ribla. Fetele lui au fost eliberate, fiii lui au fost ucişi în faţa lui şi 
lui i s-au scos ochii, după care a fost purtat în lanţuri, în Babilon, unde a şi murit în 
închisoare (Ieremia 52 :11). 
 Cetatea a căzut repede după ce regele şi armata sa au fugit din ea. În a 7-a zi 
din luna a 5-a, Nebuzaran a intrat în cetate. Templul a fost ars, la fel ca şi palatul 
regelui. Întreaga cetate a fost redusă la o ruină şi cenuşă şi zidurile ei au fost 
dărâmate (2 Regi 25 : 9-10). Distrugerea cetăţii a durat trei zile. Jalea a dus la 
deportare (Ieremia 52 :15, Zaharia 7 :3-5 ; 8 :19, 2 Regi 25 :11). 
 Domnia regatului cucerit a fost încredinţată lui Ghedalia (2 Regi 25 :22, 
Ieremia 40 :11), care se stabilise la Miţpa. El a mai rezistat două luni, înainte să fie 
ucis de către Işmael (Ieremia 40 :8-16 ; 41 :1-9). 
 Ţara urma să ţină cei şaptezeci ani de sabat pe care poporul îi datora lui Iehova 
(2 Cronici 36 :21). 
 O rămăşiţă din partea de jos din Iuda, fusese lăsată în ţară, avându-l pe 
Ghedalia ales ca guvernator al lor. Când el a fost ucis, rămăşiţa a fugit în Egipt. 
Astfel, poporul iubit, ales şi special, şi-a pierdut toate privilegiile şi a fost împrăştiat 
printre naţiunile păgâne aşa cum fusese promis în scripturi pe care ei nu doreau să le 
creadă. 
 Există o mare diferenţă între căderea lui Israel şi căderea lui Iuda. Israel a fost 
împrăştiat printre naţiuni pentru o perioadă nedefinită, dar Dumnezeu a specificat 
lungimea captivitatea lui Iuda. Iuda trebuia să se reîntoarcă la Ierusalem după o 
perioadă de timp de şaptezeci de ani. 
  
 
 
 



1 Cronici 
 
 
 

 Cărţile Regi au fost scrise înainte de captivitate. Cărţile Cronici au fost scrise 
după această perioadă (1 Cronici 6 :15). Cărţile Regi trasează istoria din punctul de 
vedere al profeţilor. Cărţile Cronici arată evenimentele din punctul de vedere al 
preoţilor. Cronicii povestesc istoria regilor din punctul de vedere al lui Dumnezeu. 
Regii arată conducerea omului. Cronicii arată pe Dumnezeu care conduce peste toate. 
Să luăm în considerare câteva exemple. 
 În 1 Samuel 31, ni se spune că Filistenii l-au ucis pe Saul. În 1 Cronici 10 : 1-
14 suntem informaţi că Domnul l-a ucis şi ne este dat şi motivul. Astfel, Filistenii au 
fost numai nişte instrumente în mâna judecăţii lui Dumnezeu. 
 În cartea Samuel este alocat numai un singur capitol pentru a povesti luarea 
Chivotului de la Ghibea şi ducerea lui la Ierusalem (2 Samuel 6) dar în cartea 
Cronicilor avem trei capitole despre acest eveniment şi suntem informaţi de ce 
Domnul l-a ucis pe Uza. 
 Mărturisirea făcută de David în 1 Cronici 15 :2, 13 nu este amintită şi în 
celelalte cărţi. 
 Trezirii spirituale care a avut loc în timpul domniei lui Ezechia îi sunt oferite 
trei versete în Regi şi trei capitole în Cronici. Cartea 2 Samuel 11-12 oferă detalii cu 
privire la păcatul de adulter al lui David dar în Cronici nu avem nici cea mai mică 
referire la el, din partea lui Dumnezeu pentru că, atunci când El iartă, El şi uită. 
 Ilie şi Elisei joacă un rol mare în Regi. Elisei nu este nici măcar menţionat în 
Cronici şi Ilie este amintit numai o singură dată aici. 
 Observă şi aceste exemple suplimentare. 
 
 Samuel-Regi     Cronici 
 
 Eveniment istoric    Însemnătate teologică 
 
 1 Samuel 12     1 Cronici 1 
  Fiul lui Isaac numit Iacob   Fiul lui Isaac numit Israel 
 1 Samuel 2-4     1 Cronici 8-9 
  Fiul lui Saul numit Işboşet   El este numit Eşbaal 
  (om al ruşinii)     (om al lui Baal) 
 2 Samuel 6     1 Cronici 15 
  Uza este lovit     de ce a fost el lovit 
 2 Samuel 7     1 Cronici 17 
  lui David i se spune că el nu poate  lui David i se spune de ce 
  construi Templul 
 2 Samuel 24     1 Cronici 21 
  David a păcătuit numărând poporul  satan l-a provocat 
 1 Regi 11     2 Cronici 9 
  Păcatul lui Solomon    nu este menţionat 
 Materialul din Cronici este dedicat, în exclusivitate, lui Iuda. Cronicii se referă 
la Israel numai în cazurile în care este necesar a se înţelege istoria lui Iuda. Mai mult, 
în cadrul tribului lui Iuda istoria este prezentată numai istoria casei lui David, toate 
celelalte aspecte sunt atinse numai dacă ele afectează sau sunt afectate de linia 
Davidică. 



 Povestea din Cronici se centrează în jurul Templului. Tema principală 
acoperită în timpul domniei lui David o reprezintă interesul lui în pregătirea lui, în 
vreme ce tema acoperită în timpul domniei lui Solomon este zidirea lui. Nota 
distinctă a cărţii este cu privire la practicile religioase ale oamenilor şi efectul 
acestora asupra viaţa lor naţională. În primul capitol ni se dau anumite genealogii, 
care ne conduc la David şi care pleacă de la el. După aceea, ni se spune povestea 
vremii sale în relaţie cu viaţa spirituală. 
 În Canon Ebraic, Cronicii nu urmează după Regi, ci se află la închiderea 
Vechiului Testament. Ele au fost scrise atunci când evenimentele înregistrate de ele, 
au trecut, aşa că ele se uită înapoi, în istorie, în lumina captivităţii şi restaurării. Din 
perspectiva Creştină, genealogiile duc la cele ale lui Matei şi la începutul Noului 
Testament. Ele se încheie cu sfârşitul regatului şi cu întrebarea lui Cirus, cine este (2 
Cronici 36 :23), care este urmată de răspunsul din Matei 2 :2, unde este Cel, şi 
proclamarea regatului de antemergătorul dreptului Rege. Cronici începe cu primul 
Adam şi ne conduce până la ultimul Adam. Se coupă cu regatul lui Iuda pentru că 
Domnul Isus Cristos trebuia să vină din linia de familie a lui David. 
 Cronicii arată motivele morale ale istoriei. Sunt subliniate judecata şi mila lui 
Dumnezeu (1 Cronici 10 :13, 2 Cronici 12 :12 ; 25 :20 ; 27 :6). Menţionează 
acţiunile militare dar se ocupă pe larg de funcţiile preoţeşti ale Leviţilor, tocmai lucru 
care este opus adevărat în Regi. 
 Punctul de vedere guvernamental se găseşte în cartea Samuel, cel cronologic, 
în Regi dar cel moral se găseşte în Cronici. Acesta este întotdeauna modul de operare 
al lui Dumnezeu : prima dată eşecul omenesc şi apoi remediul divin. 
 Tradiţia Iudaică spune că Ezra este autorul cărţii şi evidenţa pare să sprijine 
aceasta. Autorul şi-a făcut lucrarea după captivitatea Babiloniană (1 Cronici 6 :15 ; 
9 :1-2). Ea a fost scrisă ca să încurajeze oamenii să ridice casa lui Dumnezeu pentru 
că subiectele ei centrale sunt închinarea la Templu, preoţii şi Leviţii. 
Comparând 2 Samuel şi 1 Cronici 
Material care se găseşte numai în 2 Samuel 
 Referinţă  Subiect 
 
 1 :1-16   Povestirea morţii lui Saul 
 1 :17-27  Plângerea lui David pentru Saul şi Ionatan 
 2 :1-7   David este făcut Rege al lui Iuda 
 2 :8-32   Işboşet este făcut Rege peste Israel 

3-4 Declinul şi răsturnarea Casei lui Saul 
9 Bunătatea lui David faţă de Mefiboşet 
11 :2-26  Căderea lui David 
11 :27-12 :25  Sentinţa asupra lui David şi penitenţa sa 
13 :1-22  Incestul lui Amon 
13 :23-38  Răzbunarea lui Absalom şi exilul lui 
13 :39-14 :33  Rechemarea lui Absalom şi reintrarea lui în graţie 
15 :1-12  Conspiraţia lui Absalom şi rebeliunea de la Hebron 
15 :13-16 :14  Fuga lui David, din Ierusalem 
16 :15-17 :23  Consilieri rivali în Ierusalem 
17 :24-18 :33  Înfrângerea şi moartea lui Absalom 
19 :1-40  Reinstalarea lui David în regatul lui 
19 :41-20 :26  Rebeliunea lui Şeba şi suprimarea lui 
21 :1-14  Foamea şi masacrul Gabaoniţilor 
22   Mulţumirea lui David pentru eliberare 



23 :1-7   Ultimele cuvinte ale lui David 
 

Paralele între 2 Samuel şi 1 Cronici 
 
 2 Samuel 1 Cronici  Subiect 
 
 5 :1-5  11 :1-3  David este uns rege peste tot Israel 
 5 :6-10  11 :4-9  Ierusalem este capturat şi făcut capitală 
 5 :11-16 14 :1-7  David este aşezat rege. Familia lui 
 5 :17-25 14 :8-17 Două victorii asupra Filistenilor 
 6 :1-11  13  Îndepărtarea Chivotului din Chiriathiarim 
 6 :12-23 15-16  Chivotul în Ierusalem. Sărbătoare 
 7 :1-17  17 :1-15 Dorinţa lui David de a zidi un Templu 
 7 :18-21 17 :16  Rugăciunea şi mulţumirea lui David 
 8  18  Războaiele şi victoriile lui David 
 10 :11 :1 19 :20 :1 Înfrângerea Amoniţilor şi Sirienilor 
 12 :26-31 20 :1b-3 Încheierea războiului cu Sirienii 
 21 :15-22 20 :4-8  Atacuri contra uriaşilor Filisteni 
 23 :8-39 11 :10ff Bărbaţii viteji ai lui David 
 24 :1-9  21 :1-6  Ofensa lui David în numărarea poporului 
 24 :10-17 21 :7-17 Pedepsirea ofensei 
 24 :18-25 21 :18-22 :1 Sacrificii şi sfârşitul plăgii 
 
Material care se găseşte numai în cartea 1 Cronici 
 
 Referinţă  Subiect 
 12 :23-40   Susţinătorii lui David 
 13 :1-4 ; 16 :4-42  Alegerea serviciului şi cântecului 
 22 :2-19   Pregătirea pentru construirea Templului 
 23 :3-32   Îndatoririle Leviţilor 
 24 :1-20, 30, 31  Îndatoririle Preoţilor 

25    Îndatoririle Cântăreţilor 
 26 :1-19   Îndatoririle Uşierilor 
 26 :20-28   Păzitorii Comorilor Sacre 
 26 :29-32   Ofiţerii şi Judecătorii 
 27 :1-15   Căpitanii companiilor 
 27 :16-22   Prinţii triburilor 
 27 :25-31   Administratorii Regelui 
 28 :29-25   Îndemnurile finale ale lui David 
 
 Povestea lui Saul ocupă douăzeci şi cinci de capitole, cea a lui David acoperă 
şaizeci şi una şi povestea vieţii lui Solomon este povestită în douăzeci de capitole 
dintre care zece vorbesc despre construirea Templului. 
 
Viaţa lui Solomon numai în cartea 1 Regi  
 1 :1-4   Vărsta înaintată a lui David 
 1 :5-27   Rebeliunea lui Adonia 
 1 :28-53  David îşi proclamă succesorul la tron 
 2 :1-9   Îndemnul lui David pentru Solomon 
 2 :13-46  Acuzatorii sunt judecaţi 



 3 :1-3   Solomon se căsătoreşte cu fiica lui Faraon 
 3 :16-28  Testarea înţelepciunii lui Solomon 
 4 :1-34   Imperiul lui Solomon şi organizarea lui 
 11 :1-8   Poligamia şi idolatria lui Solomon 
 11 :9-40  Adunarea necazului 
 
Viaţa lui Solomon 
 
 1 Regi    Cronici 
 
 2 :10-12 1 C. 29 :23-30  Ascensiunea lui Solomon 
 2 :46  2 C. 1 :1  Solomon este aşezat 
 3 :4-15  1 :2-13   Adunarea de la Ghibeon 
 5  2   Solomon şi Hiram 
 6  3 :1-14 ; 4 :9  Construirea Templului 
 7  3 :15-17 ; 4 :1-8 Celelalte construcţii ale lui Solomon 
 8  5 :2-7 :10  Dedicarea Templului 
 9 :1-9  7 :11-22  Cea de a doua viziune a lui Solomon 
 9 :10-28 8   Lucrările şi comerţul lui Solomon 
 10 :1-13 9 :1-12   Regina din Şeba 
 10 :14-29 1 :14-17 ; 9 :13-28 Bogăţia lui Solomon 
 11 :41-43 9 :29-31  Moartea lui Solomon 
 Din acest moment se va vedea că, Cronici omite ceea ce este derogatoriu 
pentru Solomon, la fel cum face şi în cazul lui David. Rămân, însă, faptele autentice. 
 
 David este cuvântul-cheie din cartea 1 Cronici, cuvânt care apare mai mult de 
180 de ori. Versetele-cheie sunt 29 :26-27 : Astfel David, fiul lui Isai, a domnit peste 
tot Israelul. Perioada cât a domnit peste Israel a fost de patruzeci de ani :la 
Hebron a domnit şapte ani şi la Ierusalem a domnit treizeci şi trei de ani. Privirea 
de ansamblu a cărţii privind planurile şi scopurile lui David, se găseşte în 28 :11 şi 
19. Cartea conţine 942 de versete şi 20.369 de cuvinte. 
 Cartea 1 Cronici se împarte simplu. 
 Genealogiile, care trasează linia regală 1-9 
 Sfârşitul domniei lui Saul   10 
 Domnia lui David    11-21 
 Pregătirile pentru construirea Templului 22-29 
  
 În capitolul 1, singurul fiu al lui Adam care este menţionat, este Set. Începând 
de la el este trasată linia prin Enoc şi până la Noe, apoi prin Şem şi până la Avram. 
De aici ne mutăm de la Isaac la Israel, observând mereu că mulţi sunt chemaţi dar 
puţini sunt aleşi. 
 În capitolul 2 sunt menţionaţi cei doisprezece copii ai lui Israel. Linia de 
interes trece prin Iuda, Farez şi Hezron, la Ram, apoi cumva indirect prin Isai şi până 
la David. David este acela prin care linia regală trebuia să fie păstrată până când ea a 
culminat în singurul şi unicul Rege al lui Dumnezeu, Domnul Isus Cristos. 
 Citim în versetu 7, Fiii lui Carmi au fost : Acar cel ce a tulburat pe Israel... 
Ce titlu de purtat prin toată eternitatea ! Citim despre David, al şaptelea (v. 15). Ştim 
că lui Isai i s-au născut opt fii. Aici sunt număraţi şapte şi numiţi împreună cu David, 
acesta fiind arătat ca fiind cel mai mic, logic este că unul a murit fără nici un fiu. În 



timp ce este potrivit să-i menţionăm pe toţi opt în istorie, nu este nici o nevoie să 
facem asta în genealogie, dacă nu s-a născut nici un fiu. 
 În 1 Cronici 2 :18 observăm că, Caleb, fiul lui Heţron este strămoşul lui 
Caleb, fiul lui Iefune (4 :15). Aceasta clarifică o presupusă discrepanţă, aşa cum a 
fost mai mult decât un singur om în linie care să poarte acest nume. 
 1 Cronici 2 :34 povesteşte cazul ciudat al lui Şeşan care şi-a dat pe fata lui 
servitorului lui Egiptean cu care ea a născut un fiu. Aceasta a fost o excepţie de la 
Legea lui Moise care spunea că fiicele puteau reţine moştenirea familiei numai dacă 
se măritau cu cineva care aparţinea tribului tatălui lor (Numeri 36). În acest caz, 
Egipteanul a devenit un fiu adoptiv al tribului lui Iuda (vv.34-41). 
 În 1 Cronici 2 :49 observăm că, Caleb a avut o fată numită Acsa, care s-a 
căsătorit cu judecătorul Otniel. În 2:50 Chiriat-Iearim era o cetate veche gabaonită, 
unde chivotul a rămas înainte să fie adus la Sion de către David. Cheniţii erau 
urmaşii lui Ietro şi Hobab (2 :55). Ei au devenit un popor ascetic. Menţionarea lor 
aici, făcută în legătură cu scribii (scriitorii), arată că este posibil ca ei să fi fost 
învăţători şi ei să fi fost răspunzători pentru fapta lui Iehu din 2 Regi 10 :15-16. 
 Capitolul 3 numeşte nouăsprezece dintre fiii lui David. Descendenţa este 
trasată prin Solomon şi până la regii lui Iuda, la Zerubabel. Observă cu atenţe că 
Natan (v. 5) este fiul prin care este trasată genealogia lui Iosif, în Luca 3, după ce 
linia lui Solomon a dat greş în Ieconia. Roboam este singurul fiu al lui Solomon care 
este menţionat în Biblie (1 Cronici 3 :10). 
 În capitolul 4 este trasată o altă linie genealogică din Iuda. Două versete 
vorbesc despre Iaebeţ care, prin rugăciune şi ascultare faţă de Cuvântul lui 
Dumnezeu, a obţinut favoarea lui Dumnezeu. Principala frumuseţe a povestirii stă în 
revelaţia interesului Domnului în persoane. Folosirea greşită şi încurcată a acestui 
verset trebuie să fie evitată cu orice preţ. În mijlocul a nouă capitole de a născut şi a 
murit, stă un om care iese în evidenţă pentru că Şi Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul 
lui Israel... (v. 10). Singurul lucru care va conta în eternitate este, fie că tu ai chemat 
sau nu, Numele Domnului, pentru salvarea sufletului tău. 
 Cel dintâi născut fiu dintre fiii lui Israel era, în momentul acela, Ruben. Prin 
păcat el a pierdut dreptul său de întâi-născut, în faţa lui Iosif. Avertismentul din 
capitolul 5 este acela că păcatul nu numai că întristează inima lui Dumnezeu dar face 
şi ca păcătosul să piardă binecuvântarea lui Dumnezeu. 
 1 Cronici 5 :6 repovesteşte prima deportare. A doua a fost făcută de către 
Tilga-Pilneser (vezi v. 26. Acesta era Galileea-Naftali ducând departe 2 Regi 15 şi 
Isaia 9), la care se face referire în Matei 4 :15. A treia a fost deportarea Samariană, 
care a avut loc în anul al 9-lea al lui Oşea, al 6-lea an al lui Ezechia, care a terminat 
regatul lui Israel. 
 În capitolul 6, sunt prezentaţi urmaşii lui Levi, în jurul cărora s-au făcut 
împărţirile triburilor, pentru slujire. Lanţul este completat perfect, de la Aaron şi până 
la Iehoţadac, care a fost tatăl lui Iehoşua. 
 Nebucadneţar se arată în 1 Cronici 6 :15. Unii critici se leagă de modurile 
diferite de scriere ale numelui său, aşa cum apare în Biblie. Ezechiel foloseşte litera r 
şi Ieremia foloseşte r înainte de capitolul 37 şi foloseşte litera n de opt ori, după 
aceea, exceptând locul unde r se arată în 34 :1 şi 39 :5. Este scris cu un n în 2 Regi, 2 
Cronici, Ezra, Neemia şi Ester. Este destul să ştii că numele lui a fost scris în diferite 
feluri, cu un n sau cu un r, de către cei care au scris povestirile de pe monumentele 
Babiloniene, din secolul trei înainte de Cristos. Ambele moduri de scriere erau la 
modă. 



 În capitolul 7 ni se dau genealogiile a şase din triburi, a acelor triburi care erau 
asociate mai direct cu Iuda, acordându-li-se un tratament mai mare decât celorlalte. 
 Capitolul 8 este o povestire întreagă despre casa lui Beniamin. Aici apar 
numele lui Saul şi Ionatan. 
 Biblia oferă trei genealogii ale casei lui Saul. Ţine minte faptul că, adesea, 
persoanele aveau două nume, aşa cum au şi astăzi şi că acelaşi nume apare în aceeaşi 
familie, aşa cum este adevărat şi astăzi, adeseori. Ţinând minte aceste amănunte, este 
mai uşor de lămurit greutăţile întâlnite la comparaţia lui 1 Samuel 9 :1 ; 14 :51 cu 1 
Cronici 9 :39. Spre exemplu, Iehiel mai era numit şi Zeror (1 Samuel 9 :1 cu 1 
Cronici 8 :33). Copiii lui au fost Abdon, Zer, Chiş, Baal şi Ner, care a mai fost numit 
şi Abiel (1 Samuel 9 :1 şi 14 :51). Ner a avut doi fii, Abner şi Chiş (1 Samuel 14 :51) 
şi Chiş a avut un fiu numit Saul. Astfel că Saul a avut un tată numit Chiş şi un unchi 
numit Chiş. Pentru cititorul atent al Cuvântului lui Dumnezeu nu există nici o 
contradicţie. 
 Capitolul 9 enumeră capetele de familie ale lui Iuda, Beniamin, preoţii şi 
Leviţii care se reîntorseseră din captivitatea Babiloniană. Se făcuse o încercare de 
restaurare a ordinii de închinare care fusese pierdută în timpul captivităţii. 
 Capitolul 10 povesteşte istoria morţii regelui  ales de către oameni. Este o 
imagine tristă a unui om care era foarte capabil şi care s-a îndreptat spre ruină totală. 
Învăţăm de aici că motivul a fost neascultarea sa de Dumnezeu şi faptul că a căutat 
sfatul unei vrăjitoare care aveau un spirit familiar. Dumnezeu spune că pentru aceste 
două lucruri El l-a condamnat la moarte pe Saul. 
 Capitolul 11 povesteşte despre încoronarea lui David (11 :1-3), despre capitala 
lui David (11 :4-9) şi despre căpitanii lui David (11 :10-47). 
 Citim despre oamenii viteji ai lui David. Aceştia erau oameni plini de energie 
care nu au urmat linia ultimei rezistenţe. Ei au rezistat la orice fel de obstacole şi au 
făcut aceasta în mod triumfător. 
 Capitolul 13 povesteşte despre moartea provocată de mutarea Chivotului într-
un mod neprescris de către Lege. Chivotul este menţionat de patruzeci şi şase de ori 
în cele două cărţi ale Cronicilor, sub o varietate de denumiri. 
 Filistenii au obiectat la venirea la tron a lui David şi şi-au arătat dispreţul prin 
purtarea de război contra lui (capitolul 14). Ei s-au angajat în luptă de două ori şi tot 
de două ori David L-a căutat pe Domnul, în rugăciune, şi tot de două ori David a fost 
victorios. 
 În capitolul 15 aflăm că Chivotul a stat timp de şapte luni în mâna duşmanului, 
trei luni în casa lui Obededom şi douăzeci de ani cu Abinadab. După 21 de ani, 
Chivotul a ajuns la Ierusalem şi Dumnezeu a ocupat locul Său de drept, ca şi cap al 
naţiunii. De data aceasta Chivotul este purtat corespunzător şi este o mare bucurie 
(capitolul 16). Un mare cântec de laudă, cântat de muzicienii pregătiţi, a fost o 
compilaţie de părţi din trei Psalmi. Versetele 8-22 sunt din Psalmul 105. Versetele 
23-33 sunt din Psalmul 96. Versetele 34-36 sunt din Psalmul 106. 
 Acum, David i-a spus lui Natan că dorea să construiască un templu frumos 
pentru Dumnezeu dar Domnul i-a spus lui Natan că el nu a aprobat acest lucru. 
Dumnezeu avea trei obiecţii : El nu ceruse asta, vremea nu era potrivită şi David nu 
era omul care să fie potrivit să facă aceasta. David s-a supus voii lui Dumnezeu şi a 
început să se pregătească astfel încât fiul lui să poată facă această treabă. Acest fapt 
descoperă inima omului. Templul nu trebuia să reflecte gloria lui, ci so onoreze pe 
Domnul. 
 Prietenul meu care eşti misionar, prietenul meu predicator, prietenul meu 
pastor, este posibil ca tu să nu vezi o mare trezire în comunitatea ta, în timpul vieţii 



tale dar Îl iubeşti tu destul de mult pe Domnul, încât să faci lucrarea pe care El ţi-a 
încredinţat-o, cu credincioşie, astfel încât persoana care urmează după tine să se 
poată bucura de rodul lucrărilor tale ? Ce bine ar fi dacă ar exista mai mulţi oameni 
ca şi David, în ceea ce priveşte acest aspect al slujirii lui Dumnezeu. 
 Să ne gândim un moment la această casă a lui Dumnezeu. Când Israel era 
sclav, Dumnezeu a devenit Răscumpărătorul său. Când Israel locuia în corturi, 
Dumnezeu locuia, de asemenea, într-un cort. Când Israel se afla în conflict, 
Dumnezeu S-a prezentat ca şi căpitan al armatei. Când ei s-au aşezat în pace, 
Dumnezeu S-a stabilit în casa gloriei Sale. 
 Deoarece noi am fost născuţi dintr-o femeie şi Cristos a fost născut dintr-o 
femeie. Deoarece oamenii Săi se aflau sub Lege, şi El a fost făcut sub Lege. În 
veacul bisericii, El Îşi are reşedinţa în două locuri: în interiorul credinciosului şi, 
deoarece ei sunt un popor ceresc, la dreapta Tatălui. 
 În veacul regatului, Cristos, Israel şi biserica vor locui împreună, pe Pământ. 
 În capitolele 18-19, domnia lui David este supremă. Victoriile lui au fost 
totale, incluzând distrugerea Sirienilor, securizarea graniţelor regatului său, s-a aflat 
în poziţia de a-şi mări faciliăţile sale de comerţ şi a început să-şi strângă comoara pe 
care fiul său urma să o folosească pentru a construi Templul. 
 1 Cronici 20 :1 spune, Dar David a rămas la Ierusalem. Aceasta este singura 
referinţă din cartea Cronici, la cea mai mare înfrângere din toată cariera lui David. 
Nimic nu este mai periculos pentru un om al credinţei decât să rămână inactiv atunci 
când treburile lui Dumnezeu cer ca el să se afle pe câmpul de luptă. Oricare alt loc 
decât locul datoriei este un teren periculos. 
 În capitolul 21 este înregistrat următorul eşec al lui David. Satan s-a ridicat 
împotriva lui Israel şi a ademenit pe David să numere pe Israel. (v. 1). Nu a fost 
nici o scuză. El fusese avertizat de Ioab să nu facă acest lucru. Aceasta încălca 
porunca lui Dumnezeu. David, însă, a ales să păcătuiască şi acum el trebuia să-şi 
aleagă pedeapsa. Păcatul are repercursiuni. El nu numai că răneşte partea vinovată 
dar efectele sale afectează şi pe mulţi alţii. 
 Existo o presupusă discrepanţă între 1 Cronici 21 :25 şi 2 Samuel 24 :24 cu 
privire la preţul pe care David l-a plătit lui Ornan pentru acea arie. Nu există însă nici 
o contradicţie aici. Un preţ a fost pentru arie şi altul a fost pentru întreaga zonă unde 
urma să se construiască Templul (2 Cronici 3 :1). 
 Capitolul 22 îregistrează lucrarea adunării materialelor pentru Templu. David 
i-a pus pe oameni la lucru, ca să pregătească fier, bronz, pomi de cedru, aur, argint şi 
piatră. El avea lucrători care puteau tăia pietre, ciopli lemnul şi modela metale, care 
să fie potrivite corespunzător împreună. David a dat, apoi, o revelaţie lui Solomon, 
cu privire la viitoarea glorie a regatului (vv. 16-19). 
 Următorii oameni sunt aleşi să îndeplinească diferite sarcini pentru a uşura 
închinarea la Templu (capitolul 23). Prima dată a fost alegerea Leviţilor, care trebuia 
să stea, dimineaţa şi seara, să-L laude pe Domnul. Leviţii erau însărcinaţi cu 
menţinerea integrităţii în ce priveşte aspectele materiale ale închinării şi slujirii lui 
Dumnezeu. 
 Fiii lui Aaron executau slujba preoţească şi erau angajaţi în ceea ce era mai 
spiritual (capitolul 24). A existat un amestec plin de tact, în aranjamentul oamenilor 
bătrâni şi tineri, astfel încât, în acest cel mai înalt şi mai sfânt serviciu naţional, 
experienţa vârstei şi entuziasmul tinereţii să se împletească armonios pentru a inspira 
oamenii într-un mod minunat. Cei douăzeci şi patru de bătrâni sau de mari-preoţi, 
care reprezintă întreaga companie (vv. 7-18), asigură cheia pentru Apocalipsa 4-5. 
Cele douăzeci şi patru de schimburi (sorţi) au luat şi păstrat numele acestor primi 



zece. Fiecare oficia timp de o săptămână, de la un Şabat la altul. Zaharia aparţinea 
celui de-al optulea dintre aceste schimburi (Luca 1 :5 cu Neemia 12). Solomon a ales 
aceleaşi schimburi, care au fost continuate de către Ezechia şi Iosia. Numai patru 
dintre aceştia s-a întors din captivitate (Ezra 2 :36-39, Neemia 7 :39-42 ; 12 :1-21). 
Luca 1 :5 arată că trebuie să fi fost completate, cândva, mai târziu. 
 Muzica este un mod minunat de exprimare a laudei faţă de Dumnezeu şi 
conţinutul liric al cântecelor spirituale serveşte să intruiască şi să binecuvânteze pe 
oameni.14 Slujirea muzicală de la Templu a fost stabilită în 1 Cronici 25. 
 Uşierii erau şi ei necesari, oameni care le-a fost încredinţată paza pentru slujba 
Casei Domnului. Aceşti oameni erau aleşi prin tragere la sorţi (capitolul 26) şi 
sarcinile lor erau alocat sistematic. O aşa de mare lucrare ca cea a jertfei de la 
Templu era planificată şi orchestrată cu mare grijă. 
 În capitolul 27 este stabilit un al cincilea grup de oameni. Aceştia erau ofiţerii 
responsabili cu afacerile externe ale lui Israel. Această oaste cuprindea toţi bărbaţii 
care aveau peste douăzeci de ani. Ei erau organizaţi în doisprezece diviziuni de câte 
24.000 de oameni. Ficare diviziune trebuia să servească în Templu timp de o lună, cu 
un supraveghetor. 
 Alţi oameni de încredere au fost aleşi ca trezorieri (vistiernici). 
 În mesajul de încheiere al lui David, către popor (capitolul 28), prima dată el 
recunoaşte că Dumnezeu guvernează şi că el datorează alegerea lui şi a fiului său 
numai binecuvântării Domnului. El şi-a exprimat satisfacţia pentru că ştia că se va 
construi casa lui Dumnezeu. După aceea, el a făcut o mare provocare lui Solomon : 
cunoaşte-L... serveşte-L... caută-L... fii tare  şi fă asta. (vv. 9-10). Ce mare 
provocare ! 
 David şi-a sfârşit viaţa prin dăruirea comorii sale personale, casei lui 
Dumnezeu. Apoi el a cântat cu bucurie, un ultim psalm. El a început prin atribuirea 
întregii excelenţe lui Dumnezeu şi prin recunoaşterea tronului Său şi a regatului Său. 
Apoi el declară că toate bogăţiile şi onoarea pe care le posedă oamenii, vin de la 
Domnul. 
 Finalul cărţii 1 Cronici spune că David a murit la o bătrâneţe fericită, sătul 
de zile, de bogăţie şi de onoare. Biblia declară, în Faptele Apostolilor 13 :36, că 
David, după ce a slujit generaţiei sale după voia lui Dumnezeu, a murit şi a fost 
îngropat lângă părinţii lui, şi a văzut putrezirea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Vezi lucrarea autorului, intitulată The Lost Cause Series. 



2 Cronici  
 
 
 

 Cele 822 de versete şi 26.074 de cuvinte din cartea 2 Cronici, înregistrează 
construirea şi dedicarea Templului şi apoi, degenerarea care a rezultat din neglijarea 
casei lui Dumnezeu. Este o poveste tristă care se deschide cu gloria domniei lui 
Solomon (1-9), înregistrează declinul sub regii lui Iuda (10-36) şi se termină cu 
captivitatea şi patronajul lui Cirus. 
 Cartea Cronici a fost scrisă după ce s-a încheiat captivitatea Babiloniană. 
Rămăşiţa care s-a întors s-au găsit înapoi în ţară având o sarcină monumentală 
înaintea lor. Cetăţile erau ruine şi dărâmături. Templul se dusese. Totul era o ruină. 
Duşmanii cei vechi erau la fel de ostili şi mulţi Iudei erau indiferenţi faţă de 
emanciparea lor. Ei preferau o viaţă leneşă în Babilon şi Persia, în locul unei vieţi 
riguroase de pionierat în condiţii aspre. Cel mai devastat dintre toate, tronul lui David, 
nu mai era. Rămăşiţa care s-a întors, sub Zerubabel, a avut sarcina să construiască un 
templu şi nu un tron şi cărţile Cronici au fost scrise ca să interpreteze poporului 
însemnătatea istoriei lor, în lumina prezentului şi a viitorului. 
 Deşi tronul lui David nu mai era, linia lui David era încă existentă. De la 
Adam la Zedechia, Cronicii au dovedit că Dumnezeu nu a permis niciodată ca linia să 
devină încurcată, ruptă sau pierdută. Dumnezeu Şi-a urmărit scopul pe toată perioada 
anilor cei lungi. Prin zile întunecate şi zile luminoase, promisiunea lui Dumnezeu a 
rămas adevărată. Era de neconceput ca ea să poată fi ruptă chiar acum. Tronul lui 
David era o instituţie divină. Linia lui David nu dispăruse niciodată şi nu va fi 
niciodată până când, în final, Însuşi Mesia, Cel atât de mult promis de profeţi, trebuia 
să vină. 
 În al doilea rând, fusese ridicat un nou templu, pe ruinele celui vechi. Cronicii 
arată că templul ocupase un loc important în istoria poporului lui Dumnezeu. David  
dăduse lui Iuda un sceptru şi Solomon îi dăduse lui Iuda un sanctuar. Unul era la fel 
de important ca şi celălalt. Scriitorul ţine în minte comorile templului, conceput în 
mintea lui David, instruit sub călăuzirea lui Solomon, contaminat de unii regi, curăţat 
de alţii şi, în final, distrus în flăcările care au demolat Ierusalemul. Templul nu este 
niciodată departe de povestirea istorică. 
 În al treilea rând, cartea Cronici dovedeşte că toate necazurile lui Israel îşi au 
rădăcina în apostazie. Duhul Sfânt se uită înapoi peste trecut ca să arate exact unde a 
început apostazia şi unde a dus ea. Este un avertisment clar pentru ca oamenii să nu 
mai renunţe niciodată la Templu şi la închinarea la Dumnezeul cel viu. Versetul-cheie 
este 24 :20. De ce călcaţi poruncile DOMNULUI ? Nu veţi prospera. Pentru că aţi 
părăsit pe DOMNUL, şi El vă va părăsi. 
 Cuvintele-cheie din carte sunt casă, cu referire la Templu, casa Domnului, 
folosit de 203 ori şi cuvintele preot şi preoţi, folosite de mai mult de 80 de ori. 
 Cartea poate fi schiţată foarte uşor. 
 I. Domnia lui Solomon    1-9 
 II. Zece triburi se răzvrătesc    10 
 III. Istoria regilor conduce la captivitate  11-36 :14 
 IV. Captivitate      36 :15-23 
 
 Cartea se deschide cu Domnul care îi apare lui Solomon şi îi răspunde la 
cererea făcută de acesta privind înţelepciunea (capitolul 1). Solomon începe cu 
pregătirea pentru construirea Templului încheind tratate comerciale cu vechiul prieten 



al tatălui său, Hiram (capitolul 2). Solomon nu a făcut niciodată greşeala de a aşeza 
Templul deasupra Domnului. Dar cine poate să-I zidească o casă, când cerurile şi 
cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde ? (2:6). 
 În elementele sale de bază, Templul a fost construit după modelul 
Tabernacolului pe care l-a făcut Moise (capitolul 3). Proporţiile erau identice dar 
Templul era mult mai mare. Clădirea reprezenta calea de apropiere a omului, faţă de 
Dumnezeu. El nu a fost niciodată conceput cu intenţia de a fi o revelaţie a naturii şi 
fiinţei Sale. Templul era echipat corespunzător (capitolul 4) şi dedicat (capitolul 5). 
Ca răspuns la apariţia gloriei Domnului (5 :14), Solomon s-a rugat şi a pronunţat 
binecuvântarea sa peste oameni (capitolul 6). 
 Marea lucrare a lui Solomon fiind terminată, Dumnezeu i-a apărut în o a doua 
viziune, în care El a declarat că lucrarea făcută a fost acceptată (capitolul 7). Domnul 
a subliniat, din nou, că ascultarea de El va fi răsplătită cu o binecuvântare continuă şi 
că neascultarea de El va avea ca rezultat respingere şi dezastru. 
 Solomon şi-a petrecut primii douăzeci de ani ai domniei sale în construirea 
casei lui Dumnezeu şi, apoi, a casei sale. El a mai reparat şi cetăţile vechi şi a 
construit altele noi, a construit fortificaţii şi a întemeiat cetăţi pentru depozitare 
(capitolul 8). Toate acestea au ajutat la întărirea regatului său. 
 La acest nivel, Solomon s-a compromis, aşa cum am văzut în Regi, 
căsătorindu-se cu fiica regelui din Egipt, din pure motive politice. Să construiască o 
casă pentru fiica lui Faraon, în afara oraşului sfânt, însemna să deschidă porţile sale, 
mai devreme sau mai târziu, zeului lui Faraon. Compromiterea Cuvântului lui 
Dumnezeu este, întotdeauna, primul pas către idolatrie. Rară este intenţia de a se 
ajunge la aceasta dar ea lucrează întotdeauna astfel. 
 Faima înţelepciunii lui Solomon a atras-o la curtea sa pe Regina din Seba 
(capitolul 9). Ea s-a mirat de toată măreţia şi de toată înţelepciunea regelui. Ea a 
văzut, în mod clar, motivul tuturor acestora şi a adus cea mai mare laudă 
Dumnezeului lui Solomon. Acesta este modul în care trebuie să fie. 
 În capitolul 10 se dezbină regatul. Rădăcina cauzei divizării a fost greşeala lui 
Solomon. Dumnezeu avertizase : Dar dacă vă veţi abate de la Mine, voi şi fiii voştri, 
şi nu veţi păzi poruncile Mele şi legile Mele, pe care le-am pus înaintea voastră, şi 
vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei şi vă veţi închina înaintea lor, voi nimici pe 
Israel din ţara pe care i-am dat-o... (1 Regi 9 :6-7). Împotriva acestei afirmaţii, 1 
Regi 11 :4 spune, Când Solomon a îmbătrânit, soţiile lui i-au întors inima după alţi 
dumnezei ; şi inima lui nu a fost toată a Domnului Dumnezeului său, cum fusese 
inima tatălui său David. Cronici descoperă faptul că Dumnezeu a chemat cele zece 
triburi ale lui Israel, conduse de Ieroboam, să se revolte, lăsându-i casei lui Solomon 
numai două triburi şi aceasta numai din cauza lui David. 
 Roboam pierduse zece triburi datorită prostiei sale de a nu asculta de sfatul 
oamenilor mai bătrâni. A căutat, apoi, să restaureze regatul, prin luptă. Dumnezeu l-a 
trimis pe profetul Şemaia care i-a declarat lui Roboam că revolta se afla în planul 
divin. Roboam şi-a lăsat jos armele şi a început perioada celor două regate. Cele zece 
triburi conduse de Ieroboam au devenit cunoscute sub numele de casa lui Israel. Cele 
două triburi care au mai rămas, Iuda şi Beniamin, au devenit casa lui Iuda. 
 Ieroboam a fost următorul care a dat dovadă de prostie. Câştigând cele zece 
triburi, după aceea, el s-a îndepărtat de Dumnezeu şi de Leviţi şi şi-a ordonat proprii 
săi preoţi şi a înlocuit închinarea la Dumnezeu cu închinarea la idoli (capitolul 11). Ca 
rezultat al acestei fapte, oamenii care au rămas credincioşi lui Dumnezeu au plecat din 
Israel şi s-au alăturat lui Iuda şi Ierusalem, astfel întărind pe Roboam care şi-a întărit 
poziţia construind cetăţi fortificate pe tot cuprinsul regatului său. 



 Oricine poate citi 2 Cronici sau să se uite ce se întâmplă atunci când o familie 
se rupe de părtăşia bisericii, anume cât de repede decad oamenii atunci când 
Dumnezeu nu mai ocupă locul central din vieţile lor. În mai puţin de cinci ani după 
moartea lui Solomon, regatul a fost divizat. Zece triburi au fost apostate şi celelalte 
două triburi au experimentat înfrângere militară de către un rege străin care i-a jefuit 
averea (capitolul 12). 
 Războiul civil a izbucni (capitolul 13). Aşa precum 1.35 de milioane de 
oameni stăteau pregătiţi să se ucidă unii pe alţii, Abia a chemat pe Israel să renunţe la 
Ieroboam şi la religia lui perversă. Între timp, cel din urmă a trimis trupe ca să 
încercuiască pe Iuda. Când oamenii lui Iuda au văzut mişcarea lor, au strigat la 
Domnul şi au scos un strigăt de victorie şi Dumnezeu a luptat contra lui Israel aşa că a 
fost un mare măcel. Ieroboam nu şi-a revenit niciodată din înfrângerea sa dar se pare 
şi că Abia nu şi-a revenit niciodată din victorie. Puţini sunt acei oameni care pot 
rezista succesului. În loc să-L onoreze pe Dumnezeu pentru victoria obţinută, Abia s-a 
întors către o viaţă plină de autoindulgenţă, strângându-şi 14 soţii şi devenind tatăl a 
38 de copii.  
 De-alungul înregistrăzii vedem o creştere a lui Iuda şi o descreştere a lui 
Israel. Roboam a putut să adune 180.000 de oameni. Peste 18 ani, Abia, a putut să 
adune 400.000 de oameni. Asa, după şase ani, a adunat 580.000 şi Iehoşafat, peste 32 
de ani a avut 1.160.000 de ostaşi. În contrast, Ieroboam avea 800.000 de ostaşi dar 
armata lui Ahab era comparată cu ca două turme mici de capre (1 Regi 20 :27) care 
nu putea să-i înfrângă pe Sirieni. Mult din creşterea din Iuda a fost provocată de 
imigraţia oamenilor din cele zece triburi. 
 Următorul în linia regală a fost Asa. El a început să domnească distrugând 
închinarea la idoli şi, ca rezultat, ţara a avut pace (capitolul 14). El a profitat de anii de 
pace ca să construiască cetăţi fortificate. Atunci când pericolul a ameninţat cu venirea 
unei mari armate Etiopiene, strigătul către Dumnezeu, al regelui, a primit răspuns 
printr-o mare eliberare. 
 Pentru ca să nu se mai repete greşeala lui Abia, după victorie, Dumnezeu l-a 
trimis pe profetul Azaria, să încurajeze pe Asa ca să fie credincios (capitolul 15). 
Regele a răspuns şi a continuat să îndepărteze din ţară idolii. El a îndepărtat-o chiar pe 
propria sa mamă de la a fi regină pentru că ea se închina la un idol. Timp de două 
decenii naţiunea a prosperat sub conducerea nobilă a lui Asa. 
 Este trist că el nu a sfârşit bine (capitolul 16). După ce a guvernat pe Israel 
timp de 12 ani, Baaşa a atacat pe Iuda şi a blocat Ierusalemul. În loc să-L caute pe 
Domnul, aşa cum făcuse până atunci, Asa a folosit comorile din casa lui Dumnezeu ca 
să cumpere sprijinul lui Benhadad, regele din Siria, împotriva lui Israel. El a învins 
dar Dumnezeu l-a trimis pe Hanani, ca să-l mustre pe rege pentru că nu se mai 
încrezuse în puterea lui Dumnezeu pentru a apela la jocurile politice făcute cu lumea. 
În loc să asculte de vocea lui Dumnezeu, care-L mustra, Asa s-a supărat şi l-a aruncat 
în închisoare pe servitorul Domnului. El s-a mai răzbunat şi pe unii dintre supuşii săi. 
Ca rezultat al acestor păcate, viaţa lui s-a terminat tragic. El a fost lovit de Dumnezeu 
cu o boală la picioarele sale şi chiar şi atunci el nu s-a întors către Domnul.  
 Asa a fost unul dintre cei unsprezece conducători care au fost ofensaţi de către 
profeţi. Faraon de către Moise (Exod 10), Balac de Balaam (Numeri 24), Ieroboam de 
omul lui Dumnezeu (1 Regi 13), Ahab de Micaia (1 Regi 22), Naaman de Elisei (2 
Regi 5), Asa de Hanani (2 Cronici 16), Ioaş de Zaharia (2 Cronici 24), Uzia de Azaria 
(2 Cronici 26), Iehoiachim de Uria (Ieremia 26), Zedechia de Ieremia (Ieremia 32) şi 
Irod de Ioan (Matei 14 :3). 



 Materialul din capitolul 17 completează 1 Regi 22 :41-43. Iehoşafat a luat 
tronul şi s-a întărit contra lui Israel. El a fost un rege bun, a umblat pe căile lui David 
şi s-a opus oricărei forme de idolatrie. Ca rezultat al sfinţeniei sale, frica de Domnul a 
căzut peste naţiuni întregi din jurul lui aşa că ele l-au respectat pe Iehoşafat şi, în loc 
să  se războiască cu el, i-au trimis daruri. El a fost omul care, în final, a scăpat de 
locurile înalte şi de idoli (17 :6). Oamenii au dat greş, la rândul, dar Iehoşafat şi-a 
făcut treaba poruncind curăţirea. 
 Materialul din 17 :7-9 şi rezultatul descris în versetele 10-11, sunt deosebite. 
Regele a trimis oameni să înveţe Cuvântul lui Dumnezeu în toate cetăţile din 
stăpânirea lui. Predicarea (învăţarea) Cuvântului lui Dumnezeu este singura cale 
pentru o trezire spirituală adevărată. Ca urmare, frica de Domnul a căzut peste toate 
naţiunile din jurul lui. Filistenii i-au ajutat daruri de argint şi Arabii i-au adus turme. 
Acest fapt a fost promis în Deuteronom 11 :22-25. 
 Iehoşafat a fost binecuvântat cu bogăţii şi onoare (17 :5) ş binecuvântarea lui 
Dumnezeu a fost peste toată ţara sa. Aceasta face cel mai tulburător alianţa sa cu 
Ahab (18, 1 Regi 22).El şi-a unit afinitatea cu regele cel rău al lui Israel prin căsătoria 
fiului său, Iehoram, cu Atalia, fiica lui Ahab (21 :6 ; 2 Regi 8 :18). Contrastează acest 
fapt cu 17 :1 unde el a început prin întărirea sa contra lui Ahab. Observăm că s-a 
schimbat ceva. Ni se reaminteşte de alianţa lui Asa cu Siria (1 Regi 15). În capitolul 
18 există trei juguri nepotrivite : căsătoria (18 :1), războiul (18 :2-34) şi comerţul 
(20 :35-36). Consecinţa acestora a fost aceea că Ierusalemul a sângerat. 
 Cei după câţiva ani (18 :2) se referă la al treilea an de pace dintre Ahab şi 
Siria (1 Regi 22 :1-2). Oile şi  boii lui Ahab au făcut tot ce n-ar fi putut face niciodată 
toţi oamenii de război ai săi. Ajutorul lui Ahab (v. 3) a fost un strigăt îndepărtat după 
ajutorul lui Dumnezeu. Ahab era un om rău care se închina la idolul Baal. Când 
Iehoşafat a vrut să se lupte contra lui Ramot-Ghiliad, el l-a întrebat pe idolatrul Ahab 
să-L întrebe pe Dumnezeu. Cei 400 de profeţi falţi care scăpaseră de mânia lui Ilie, au 
rămas credincioşi lui Ahab. Aceştia au ieşit în faţă, acum, şi au minţit printre dinţi. 
Micaia, pe care Ahab îl ura, a predicat adevărul şi ei l-au lovit peste gură şi l-au 
aruncat în închisoare. Iehoşafat a privit toată scena care a avut loc şi ştia cu ce fel de 
om avea de a face şi a mers mai departe şi a intrat într-un legământ cu el. Acest fapt l-
a costat vieţile multor dintre supuşii săi şi aproape, char propria sa viaţă. 
 Acest capitol furnizează o altă ilustraţie referitoare la modul în care cartea 
Cronici prezintă istoria din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Suntem duşi în tabăra 
lui Israel şi ni se permite să auzim ce a spus Ahab şi, apoi, în tabăra din Siria, ca să-l 
auzim pe regele lor. O astfel de informaţie poate fi furnizată numai prin revelaţia 
directă a lui Dumnezeu. 
 În capitolul 19, Iosafat a primit o mustrare bine-meritată. Domnul l-a trimis pe 
Iehu, fiul lui Hanani, care fusese aruncat în închisoare pentru că-l mustrase pe Asa. El 
l-a bombardat pe rege. Trebuie să-i ajuţi pe cei răi şi să-i iubeşti pe cei ce urăsc pe 
DOMNUL ? De aceea, mânia DOMNULUI este peste tine (v. 2). Iosafat, fiind un 
om mai bun decât tatăl lui, a acceptat mustrarea. Noi avem nevoie de mai mulţi 
oameni ca şi profetul Iehu şi de mai mulţi conducători care să răspundă în felul în care 
a răspuns Iosafat. 
 În curând, forţele combinate ale lui Moab şi Amon, s-au adunat pe Muntele 
Seir. Iosafat a adunat pe toată Iuda şi s-a rugat la Dumnezeu. Dumnezeu i-a răspuns la 
rugăciune şi i-a spus să-şi alinieze armatele dar că ei nu va trebui să se lupte. Ei 
trebuiau să stea liniştiţi şi să vadă salvarea Domnului. Iehova a făcut ca duşmanii să se 
distrugă între ei. Tot ce a avut de făcut Iuda, a fost să strângă prada. 



 Versetele de încheiere ale capitolului vorbesc despre o altă greşeală. Iosafat a 
încheiat alianţe comerciale cu Ahazia, regele lui Israel, urmare cărui fapt Dumnezeu i-
a zdrobit în bucăţi toate corăbiile de război pe care le avea. 
 Următorul rege care preia puterea este Ioram. Satan a încercat întotdeauna să 
distrugă linia regală, sperând să rupă promisiunile din Geneza 3:15 şi 2 Samuel 7:16 
şi el a găsit acum că păcatele regilor Evrei se potriveau cu scopurile lui. Iosafat a făcut 
începutul (18:1) cu acea căsătorie greşită. Iorab l-a urmat atunci când şi-a întărit 
poziţia pe tron prin uciderea fraţilor lui. Arabii au continuat asaltul (21:17; 22:1) şi 
Atalia aproape că a reuşit (capitolul 22) să împlinească dorinţa lui satan – dar nu a 
reuşit. 
 Uzurpatorul Atalia a ocupat tronul pentru şase ani. În acest timp Ioas a fost 
ţinut ascuns de acea femeie lipsită de scrupule. În cel de-al şaptelea an, preotul 
Iehoiada, împreună cu căpitanii şi Leviţii şi cu oamenii, l-au adus pe Ioas în Templu şi 
l-au încoronat. Atalia a protestat dar a fost executată. Iehoiada a făcut un legământ 
între el, rege şi popor, ca ei să-L servească pe Domnul. Ioas avea şapte ani când a 
ajuns rege şi a domnit patruzeci de ani la Ierusalem (24 :1). Domnia lui a fost nobilă 
atât timp cât a fost influenţat de preotul Iehoiada. 
 Puţin-cunoscutul Iehoiada este unul din oamenii cei mai mari din istorie. Sub 
conducerea sa, Ioas a reparat casa Domnului, pe care o desacralizase Atalia. După 
aceea, el interzis închinarea la Baal şi s-a temut de Dumnezeu. Dar, imediat ce a murit 
Iehoiada, el s-a întors la idolatrie. Dumnezeu l-a trimis la el pe fiul lui Iehoiada, ca să-
l mustre dar regele l-a condamnat la uciderea cu pietre. Judecata lui Dumnezeu a venit 
peste el sub forma unui atac Asirian şi Ioas a fost asasinat de către propriul lui slujitor. 
 Următorul rege a fost Amazia (capitolu 25), un rege bun până când a câştigat o 
victorie contra Edomiţilor, după care a adus cu el, înapoi, toţi idolii lor. Mândru de 
victoria sa asupra lui Edom, el a vrut să cucerească pe Israel. Deşi a fost avertizat de 
rezultate, el a insistat şi a fost înfrânt, fiind ucis în Lachiş. 
 Capitolul 26 vorbeşte despre cei 52 de ani de domnie ai lui Ozia. El a făcut 
mai multe, pentru a restaura tăria şi prestigiul lui Iuda, decât orice alt rege de 
dinaintea lui. Biblia spune, Dar după ce a ajuns puternic, inima lui s-a îngâmfat 
spre pierzarea lui ; căci el a păcătuit împotriva DOMNULUI Dumnezeului său, 
intrând în templul DOMNULUI ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. (v. 16). 
Această cursă este folosită adeseori şi cu mare efect, de satan, împotriva celor care se 
află la putere. Ozia s-a amestecat în funcţia preoţească şi Dumnezeu l-a lovit în frunte 
cu lepră. 
 El a fost urmat la domnie de Iotam, un om bun care L-a urmat pe Domnul dar 
căruia i-a lipsit tăria să-i încurajeze pe oameni ca să-L slujească pe Domnul. 
 În timpul celor 16 ani cât a fost la putere, Ahaz a dus pe Iuda în idolatrie. Ca 
pedeapsă, Dumnezeu a permis Asirienilor să măcelărească pe mulţi din bărbaţii viteji 
ai lui Iuda şi să ducă în captivitate o mulţime de oameni. De asemenea, Israel a purtat 
război contra lui Iuda şi a luat mulţi prizonieri dar Obed, profetul Domnului, l-a 
convins pe Israel să le înapoieze captivii luaţi, văzând că ei erau fraţi. Şi alte naţiuni 
au dus războaie contra lui Iuda. Viaţa lui Ahaz a fost atât de dezonorabilă, încât el nu 
a fost înmormântat în mormintele regilor. 
 A urmat, apoi, o mare trezire spirituală, sub domnia lui Ezechia. Mama sa, 
Abia, trebuie să fi fost o femeie remarcabilă crescând un astfel de fiu care să aibă frică 
de Dumnezeu, dintr-un tată atât de lipsit de teamă de Dumnezeu. El a reparat 
Templul, i-a redeschis uşile şi a curăţat sanctuarul (capitolul 29). El a condus prima 
observare a Paştelui, după mulţi ani (capitolul 30). El a trimis mesageri prin tot 
Israelul şi Iuda şi a cerut oamenilor să vină la Ierusalem şi să ia parte la sărbătoare. 



Corupţia fără speranţă, a lui Israel, a fost văzută în faptul că ei râdeau şi îşi băteau 
joc de ei (v. 10). 
 O rămăşiţă din Israel s-a adunat, însă, împreună cu Iuda şi au luat parte la 
sărbătoarea cea sacră. Această companie de închinători s-a hotărât să distrugă toată 
idolatria care rămăsese în toate cetăţile lui Iuda şi în Efraim şi Manase (capitolul 31). 
 Totul a fost făcut de rege astfel că lucrarea de slujire a lui Dumnezeu, în 
Templu, putea să fie condusă corespunzător. A fost restabilit aranjamentul preoţilor, 
care a fost creeat de către David. Proviziile pentru sacrificiile publice au fost date, de 
bună-voie, de către oameni.  Aceasta s-a făcut prin ascultarea de provizia legală (Exod 
23 :19, Numeri 18 :12, 21, Levitic 27 :30-33). Aceste daruri, împreună cu zeciuielile, 
au fost date cu o aşa fervoare încât a rămas un mare surplus (Deuteronom 14:28). 
Azaria, marele preot, stăpânea cămările îmbelşugate datorită unei binecuvântări 
speciale date de Dumnezeu faţă de un popor binevoitor şi ascultător (2 Cronici 31 :5-
10). Această colectă a ţinut patru luni, de la Pentecost şi până la Corturi 
(Tabernacole). Au contribuit chiar şi cetăţenii care au rămas din triburile din nord (v. 
6). 
 Au fost desemnate anumite camere pentru depozitarea acestor mari oferte şi au 
fost numiţi supraveghetori peste aceste bunuri (vv. 11-19). Fiecare şi-a făcut lucrarea 
sa, cu credincioşie (vv.12, 15, 18). 
 Rezultatele trezirii spirituale au fost minunate – un popor unit, distrugerea 
fallsei închinări, restaurarea ordinii Biblice în închinarea la adevăratul Dumnezeu, 
dorinţă de a dărui şi ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. 
 Cronicii spun că Ezechia a slujit pe Domnul cu toată inima lui şi a prosperat. 
Eliberarea sa de  Senaharib (capitolul 32), a fost acoperită mai înainte. Apoi, bolnav 
de moarte, Ezechia s-a rugat ca Dumnezeu să-i mai dea timp şi Dumnezeu a modificat 
mişcarea corpurilor cereşti pentru a-Şi confirma promisiunea de a adăuga încă 
cincisprezece ani de viaţă pentru rege. Trist este că, în acest timp, s-a născut Manase. 
El va urma să fie tot atât de rău pe cât fusese bun tatăl lui. 
 Cel mai rău lucru care se poate spune despre un om este că el a continuar să 
persiste să păcătuiască şi i-a făcut şi pe alţii să păcătuiască ; un lucru care se spune, de 
douăzeci de ori, despre Ieroboam, fiul lui Nebat. Niciodată un om nu a avut o ocazie 
mai bună. Niciodată un om nu s-a îndepărtat aşa de rău. I se spusese că dacă va 
asculta la tot ce-i va porunci Dumnezeu, dacă va umbla în căile Sale, dacă va face ce 
era drept înaintea Sa şi va păzi poruncile Lui, atunci Dumnezeu va fi cu el, îi va 
construi o casă sigură aşa cum făcuse pentru David şi i-l va da pe Israel (1 Regi 
11 :38). Ce poate să vrea mai mult un om, decât acestea ? Şi totuşi Roboam a aruncat 
totul prin păcătoşenia lui. 
 El a înfiinţat centre noi de închinare la Betel şi Dan (1 Regi 12 :29) ; obiecte 
noi de închinare, zei Egipteni (1 Regi 12 :28) ; un altar nou de sacrificiu (1 Regi 
12 :33) ; o nouă ordine de preoţi (1 Regi 12 :31) ; şi o nouă sărbătoare anuală (1 Regi 
12 :32-33). 
 Ca răspuns la acţiunile lui, Dumnezeu l-a adus, din nou, pe regele din Asiria, 
contra lui Iuda. Manase a fost luat captiv în Babilon şi legat cu lanţuri. Acolo el s-a 
pocăit de păcatul său şi s-a rugat lui Dumnezeu. Creatorul nostru milostiv l-a iertat, l-a 
reinstalat pe tronul său şi, în zilele care i-au mai rămas, Manase a căutat să îndrepte 
greşelile făcute în tinereţea sa. 
 El a adormit alături de părinţii lui şi, în locul său, a domnit fiul său, Amon. 
După doi ani de domnie rea, regele de douăzeci şi patru de ani a fost ucis în propria sa 
casă de către robul său, datorită răutăţii sale şi a fost înlocuit la tron, de către Iosia. 



 Să ne amintim din Regi, că Iosia a venit la tron, la frageda vârstă de opt ani. În 
timpul celor 31 de ani ai săi, Hilchia a găsit Cartea Legii (34 :14). Aceasta este numită 
cartea (v. 15). Şafan era cel care o ducea (v. 16) şi care citea din ea (v. 18). La auzirea 
Legii, era tristeţe (vv. 19, 27), rugăciune şi teamă (v. 21) datorită recunoaşterii 
neascultării de Dumnezeu (v. 21). Blestemele scrise în Carte (v. 24) erau crezute şi a 
fost luată o poziţie pentru cuvintele adevărului (vv. 30-32). Acestea au fost şi sunt 
încă, cheile trezirii spirituale. Nu există nici o altă metodă. 
 Sub domnia lui Iosia, a fost ţinut şi Paştele (capitolul 35). Mai târziu, el s-a 
dus la război contra regelui din Egipt şi a fost rănit, adus înapoi, la Ierusalem şi a 
murit. El a fost înmormântat cu mare jale dusă de Ieremia şi aşa s-a terminat ultima 
suflare de viaţă spirituală din Iuda. 
 Ioahaz a luat tronul şi a domnit trei luni, înainte ca să fie îndepărtat de regele 
Egiptului (capitolul 36). Ioiachim, cunoscut înainte ca Eliachim, a fost pus în locul 
lui, ca o marinonetă. Timp de unsprezece ani, el a făcut ce este rău înaintea Domnului. 
Apoi, cucerirea Iudeei şi a Ierusalemului, de către Nebucadneţar, a pus capăt 
monarhiei Ebraice. A început captivitatea Babiloniană. 
 În timp ce se aflau în Babilon, Evreii au fost vindecaţi de păcatul idolatriei lor. 
Peste şaptezeci de ani, Babilonul a căzut în mâinile Perşilor. Conducătorul lor, Cirus, 
le-a acordat Evreilor permisiunea să se întoarcă în ţara lor. 
 Au fost patru deportări ale Evreilor : Manase (33 :11, nu este dată nici o dată), 
Ioiachim (36 :6, aproximativ 496 înainte de Cristos – Daniel a fost în aceasta), 
Ioiachim (36 :10, 2 Regi 24 :14, aproximativ 489 înainte de Cristos – Mordecai a fost 
în aceasta), Zedechia (36 :20, aproximativ 477 înainte de Cristos – Neemia a fost în 
aceasta). Din ultimele din acestea, sunt menţionaţi cei şaptezeci de ani din 36 :21 şi 
Ieremia 25 :9-12. 
 Observaţi semnificaţia încheierii Canonului Ebraic. Ultimele cuvinte pe care le 
poate citi un Evreu, sunt un îndemn de a se reîntoarce la Ierusalem ca să-l 
reconstruiască. Cine dintre voi este din poporul Lui ? DOMNUL Dumnezeul lui să 
fie cu el, şi să plece ! (36 :23). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ezra 
 
 
 

 Povestea continuă. Ultimele două versete din 2 Cronici sunt aproape identice 
cu primele trei versete din cartea Ezra. 
 Ezra menţionează şapte regi păgâni care sunt toţi văzuţi ca instrumente în 
mâna lui Dumnezeu. 
 Reîntoarcerea rămăşiţei, la finalul captivităţii Babiloniene, a avut loc în trei 
etape. Împăratul Persian Cirus cel Mare, a dat un decret, în jurul anului 538 Înainte de 
Cristos, prin care a acordat Evreilor libertatea de a se reîntoarce la Ierusalem şi să 
reconstruiască Templul. Zerubabel, fiul lui Şeiltiel ( numele lui Babilonian era 
Şeşbazar) a condus primul mic grup. Mai târziu a venit o companie mai mare, sub 
conducerea lui Ezra, după care a venit o a treia companie, împreună cu Neemia. 
 În istoria Vechiului Testament au existat două mişcări de exod : prima a fost 
aceea a ieşirii din Egipt şi a doua a fost ieşirea din Babilon, între cele două 
evenimente trecând o perioadă de timp de aproximativ o mie de ani. Ambele 
reîntoarceri au fost supuse profeţiei (Genesa 15 :13-14, Ieremia 25 :11-12 ; 29 :10-
11). 
 Prima grijă a companiei pioniere, a fost să construiască un altar pentru 
Domnul, aşezat pe locul cel vechi şi să restaureze jertfele zilnice (Ezra 2 :1-3 :3). 
După aceea ei au pus fundaţiile noului templu. Aceată lucrare a primit ajutor financiar 
de la regele Persiei. Când s-au aşezat fundaţiile templului a fost o mare bucurie, deşi 
unii dintre oamenii cei mai bătrâni au plâns gândindu-se la gloria trecută a Templului 
construit de Solomon. 
 Lucrarea nu a avansat prea mult înainte ca Samaritenii să ceară să aibă o parte 
în lucrarea aceasta. Ei au fost refuzaţi. Drept urmare, ei au făcut tot ce le-a stat în 
putere ca să-i tulbure şi să-i atace pe constructori. Ei au angajat avocaţi care să-i 
reprezinte rău pe Evrei, la curtea Persiană. Aceasta a dus la o încetare a lucrului. În 
timpul restului anilor de domnie ai lui Cirus, nu s-a mai făcut nici un progres şi, la fel, 
nici în timpul domniilor Cambesiţilor şi a Smirgiţilor (Ezra 4 :1-24). Zerubabel nu 
pare să fie nevinovat în întregime, în această stopare a progresului. Se pare că 
greutăţile ar fi putut să fie depăşite pentru că, în timpul celor şaisprezece ani de 
suspendare, coloniştii şi-au construit case sofisticate pentru ei înşişi.  
 În anul 520 înainte de Cristos, Hagai a început să-i îndemne pe Evrei să 
scurteze lucrarea la templu. Misiunea sa a fost aşa de eficientă încât Evreii de sub 
Zerubabel şi Ieşua15 au reînviat lucrul. La această vreme şi-a început misiunea 
profetul Zaharia. 
 Aşa precum continua lucrarea la templu, Tatnai, un guvernator Persian, i-a 
scris lui Darius I ca să-l provoace. În timp ce căuta prin arhivele statului, Darius a 
găsit decretul lui Cirus, în biblioteca de la Mesa şi i-a ordonat imediat lui Tatnai, să-i 
ajute pe Evrei în orice fel şi să le asigure sprijinul financiar de care aveau nevoie. 
Dumnezeu Şi-a folosit opoziţia pentru a-i forţa să-i ajute. Îţi poţi imagina cât de 
mânios l-a făcut asta. Templul a fost terminat în anul 516 înainte de Cristos. Mai 
târziu, sub un mandat de la Artaxerxes, Ezra a condus înapoi cel de-al doilea grup de 
exilaţi. 

                                                 
15 Scris Ioşua în Hagai şi Zaharia 



 Cartea lui Ezra descrie reîntoarcerea sub domnia lui Zerubabel (1-6) şi 
reîntoarcerea sub Ezra (7-10). O perioadă de cincizeci şi opt de ani împarte cele două 
secţiuni ale cărţii. 
 Restaurarea lui Iuda în Canaan, a fost importantă din motive diferite. Pentru 
Israel, ea a arătat că Dumnezeu nu Şi-a uitat promisiunea făcută lui Abraham. 
Restaurarea era legată direct de promisiunile Mesianice. Spre exemplu, Betleem, 
Nazaret şi Sion, erau unele dintre locurile geografice specificate în profeţiile cu 
privire la venirea Domnului Isus Cristos. A fost promis că Domnul urma să se nască 
în Betleem şi nu în Babilon, în ţara cea sfântă şi nu în captivitate. Astfel că, odată cu 
reîntoarcerea oamenilor, au fost reînviate şi speranţele Mesianice. 
 Punctul de vedere tradiţional este acela că Ezra este cel care a scris cartea care 
poartă numele său. Nu este nici un motiv să credem astfel, în special în lumina 
referinţelor la persoana a treia şi întâi, din Ezra 7 :1, 11, 25 ; 8 :15-17, 21. Cuvântul-
cheie este Ierusalem, care este folosit de 47 de ori. Versetul-cheie este 2 :1, Iată 
oamenii din ţară, care s-au întors din captivitate, şi anume aceia pe care îi luase 
Nebucadneţar, regele Babilonului, sclavi la Babilon, şi care s-au întors la 
Ierusalem, în Iuda, fiecare în cetatea lui. 
 În manuscrisele Ebraice ale Bibliei şi în primele ediţii tipărite ale textului 
Ebraic, cărţile lui Ezra şi Neemia au fost tratate ca fiind o singură carte. Notele pe 
care Mazeriţii le-au plasat la finalul fiecărei cărţi, au fost plasate la sfârşitul lui 
Neemia şi niciuna în ceea ce priveşte pe Ezra. 
 Cele 280 de versete şi 7441 de cuvinte ale cărţii Ezra, se ocupă, în principal, 
cu evenimentele legate de Templu. Cartea Neemia se ocupă cu zidul şi cu cetatea. 
Astfel, Ezra este prima, în ordinea canonică pentru că Templul este mai important 
decât zidul, moral şi spiritual. 
 Unii cred că aceste cărţi tratează două perioade de timp diferite. Notele 
marginale din Biblia mea datează cartea Ezra 1 la anul 536 înainte de Cristos şi cartea 
Neemia 1 la anul 446 înainte de Cristos. Compararea celor două cărţi, însă, asigură un 
număr de idei fixe. 
  Neemia 1 :1-6 :9 : zidul, reconstruirea, rezolvarea tulburărilor externe. 
 Ezra 1 :1-4 : emanciparea poporului. 
 Neemia 7 :1-4 : starea cetăţii. 
 Ezra 1 :5-2 :70, Neemia 7 :5-7 : reîntoarcerea poporului. 
 Templul a rămas distrus pentru încă şaisprezece ani (Hagai 1 :1-4). 
 Ezra 3 :1-13 : a fost pusă fundaţia Templului. 
 Ezra 4 :1-6 :15 : construirea Templului. 
 Ezra 6 :16-22 : dedicarea Templului. 
 Ezra 7 :1-8 :36 : reîntoarcerea poporului, sub Ezra. 
 Ezra 9 :1-4, Neemia 9 :1-37 : sărbătoarea celei de a şaptea luni. 

Ezra 9 :5, Neemia 9 :38 : separarea poporului în rugăciunile lui Ezra 
rugăciunea Leviţilor. 
Ezra 10 :1-44, Neemia 10 :1-39 : sunt îndepărtate soţiile străine şi este făcut 
un legământ. 
Neemia 11 :1-12 :26 : rezidenţii din Ierusalem. 
Neemia 12 :22-47 : dedicarea zidurilor. 
Neemia 13:1-31: reformarea poporului. 
 

 Vedem, deci, că aceste două cărţi sunt foarte complementare şi că ele se 
sprijină, una pe cealaltă. Tradiţia care plasează cartea Ezra ca fiind înainte de Neemia, 



din punct de vedere istoric, forţează discrepanţe în text. Să ne referim la acestea 
apelând la ideile comune care sunt enunţate în aceste două cărţi. 

1. Punctul de vedere tradiţional plasează construirea Templului de către Ezra, 
cu mulţi ani înainte de Neemia 1 :1dar raportul adus de Hanani lui Neemia, 
privind pustiirea (Neemia 1 :3) şi repetat regelui (Neemia 2 :3), face să fie 
imposibil. 

2. Dacă ar fi fost 42.360 de exilaţi deja reîntorşi la Ierusalem, cu siguranţă că 
Neemia ar fi vorbit despre ei, în schimb, el a întrebat despre Evreii care 
scăpaseră şi care fuseseră lăsaţi să plece din captivitate (Neemia 1 :2). 

3. Atunci când zidul a fost terminat, casele nu erau încă terminate (Neemia 
7 :1-4). 

4. Sărbătoarea lunii a şaptea a fost ţinută (Neemia 8) înainte să se aşeze 
fundaţia Templului (Ezra 3 :1-6). 

5. Oamenii locuiau în casele lor din câmp dar casa Domnului zăcea încă în 
ruine (Hagai 1 :1-4). 

Cartea Ezra se deschide cu Cirus, regele din Persia, care face o proclamaţie pe  
teritoriul regatului său pentru a permite Evreilor captivi din regatul său, să se 
reîntoarcă la Ierusalem. Acest om şi fapta sa, au fost profeţite înainte cu 200 de ani 
(Isaia 44, 45). Proclamaţia s-a făcut la scurt timp după ce Daniel s-a rugat ca ei să se 
poată reîntoarce. 
 Mai puţin de 50.000 de Evrei au profitat de această ocazie şi au făcut drumul 
de 700 de mile prin deşert.16 Cirus i-a dat înapoi, lui Zerubabel, vasele de aur pe care 
le luase din Templu, Nebucadneţar (vv. 5-11). În urmă cu şaptezeci de ani, Evreii din 
clasa superioară fuseseră cei care au fost duşi în Babilon şi restul au fost lăsaţi să 
sufere în ţara lor (Ieremia 24, 44). Această reîntoarcere a fost dezamăgitoare şi, totuşi, 
benefică. S-au reîntors numai Evreii pioşi dar cei materialişti şi-au construit case şi s-
au stabilit în Babilon şi au fost mulţumiţi să rămână acolo. Ei nu aveau nici o dorinţă 
să înfrunte pericolele şi greutăţile traversării deşertului pentru a ajunge într-un oraş 
aflat în ruine. 
 Astfe că primul val de repatriaţi au fost cei care vor forma temelia adevărată 
pentru naţiunea restaurată. Dumnezeu a asigurat banii pentru călătorie, pentru 
construirea caselor şi pentru reconstruirea Templului, prin intermediul lui Cirus (vv. 
4-6). 
 Capitolul 2 conţine evidenţa celor care au profitat de decretul lui Cirus şi care 
s-au dus înapoi, la Ierusalem. Lista este dată într-o ordine clară, începând cu 
conducătorii şi, de acolo, mergând mai departe. Numărul total (2:64) se potriveşte cu 
cel din Neemia 7:66. Niciuna din liste nu prezintă toate numele. Cele două liste dau 
câteva nume diferite dar totalul numelor date, în fiecare listă, este de 31.583. 
 Ezra 2:62 reprezintă prima referinţă la preoţii stricaţi. Este un termen care va fi 
folosit, mai târziu, în Neemia 7:64; 13:29; Plângeri 4:14, Zefania 3:1 şi Maleahi 1:7. 
 În capitolul 3 aflăm că Ezra este unchiul lui Iosua pentru că Ioţadac este 
identificat ca fiind tatăl lui Iosua (v. 2) şi o citire atentă a 1 Conici 6:14-15 şi Ezra 7:1, 
vor arăta că Ioţadac şi Ezra aveau acelaşi tată, pe Seraia. 
 Conducătorii primului grup de exilaţi reîntorşi în ţară, erau conştienţi de faptul 
că neglijarea, din trecut, a altarului lui Dumnezeu, fusese cauza contaminării lor de 
către practici idolatre. Pentru a preveni repetarea acestui păcat, imediat, ei au ridicat 
adevăratul altar. Înainte ca să se reconstruiască cetatea sau Templul, a fost reînfiinţat 

                                                 
16 Termenul Evreu a fost atribuit oamenilor, în timpul captivităţii Babiloniene, aşa precum cei mai 
mulţi dintre ei erau din Iuda. 



altarul. Aceasta este ordinea corectă. Ei au îndepărtat resturile care zăceau în praf şi 
au redescoperit vechea fundaţie. Ei nu stabileau o nouă credinţă ci îndepărtau gunoiul, 
pentru a se reîntoarce la fundaţia credinţei pe care o părăsiseră mai demult. Aşa 
vorbeşte DOMNUL, Staţi în drumuri şi uitaţi-vă, şi întrebaţi de calea cea veche, 
care este calea cea bună, şi umblaţi pe ea şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre… (Ieremia 6:16). 
 Timpul reîntoarcerii lor a permis desfăşurarea sărbătorii vesele a corturilor. Ei 
s-au decis să reînfiinţeze sărbătorile şi ordinea de închinare stabilită divin. După aceea 
ei au început să lucreze la construirea Templului. Fundaţiile acestuia au fost aşezate în 
al doilea an al reîntoarcerii lor. Ei L-au lăudat pe Domnul şi s-au bucurat. În cântecele 
lor se găsea un amestec de lacrimi. Sărăcia şi nimicnicia lor, în lumina fostei lor 
glorii, era tristă dar libertatea obţinută datorată împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu, 
i-a făcut să ridice un strigăt de laudă (Ezra 3:12), aşa cum s-a promis în Ieremia 
33:10-11. 
 Întotdeauna satan ridică opoziţie contra celor care stau pentru Dumnezeu. În 
Ezra 4 aceasta a venit sub forma unei încercări de a-i seduce pe Zorobabel şi pe cei 
asociaţi cu el, să intre într-un parteneriat cu cei care adevăraţii duşmani ai lucrării 
(vezi 2 Regi 17:28-33). Această ofertă a fost refuzată, aşa că duşmanul a încercat să 
slăbească mâinile oamenilor (v. 4) prin oprirea aprovizionării lor dar şi aceasta a dat 
greş. În final, ei au trimis o scrisoare mincinoasă către împăratul care domnea atunci 
care le-a răspuns prin interzicerea lucrării. 
 În timp ce a încetat lucrarea la Templu, Evreii şi-au construit case pentru ei. 
Satan nu s-a opus acestei lucrări. Diavolul încearcă să oprească închinarea la 
Dumnezeu şi nu confortul material al oamenilor lui Dumnezeu. Hagai şi Zaharia au 
intrat pe scenă, în acest moment (capitolul 5), ca să mustre poporul că au renunţat la 
reconstruirea Templului. Din punct de vedere omenesc situaţia lor era dificilă dar 
Dumnezeu îi ajutase să ajungă acasă şi, cu siguranţă, El putea să lucreze din nou. 
Inspirat de profeţi, guvernatorul Zorobabel şi preotul Iosua au început din nou lucru. 
 Imediat, guvernatorul Samarian, Tatnai, le-a chestionat autoritatea de a 
construi. Dar ochiul Dumnezeului lor veghea asupra bătrânii Iudeilor, ca ei să nu-i 
poată face să înceteze (Ezra 5:5). Astăzi, noi avem nevoie de predicatori care să 
îndemne poporul lui Dumnezeu să meargă înainte şi care să facă să tacă glasurile 
celor necredincioşi şi avem nevoie şi de lucrători care să ducă la împlinire astfel de 
îndemn. 
 Ei l-au informat pe Tatnai, că regele Cirus le-a dat această autoritate. După 
aceea, Tatnai a trimis o scrisoare către Darius, pentru confirmare.  
 În arhivele din Babilon a fost făcută o căutare a decretului lui Cirus. Acesta nu 
se afla acolo. Mâna lui Dumnezeu i-a îndemnat pe ofiţerii cei păgâni să-şi continue 
căutarea până când documentul a fost găsit în palatul regal de la Ahmeta (capitolul 6). 
 Darius i-a trimis vorbă lui Tatnai, cu privire la sprijinul şi binecuvântările sale 
pentru Evrei. Astfel se face că omul care a încercat să oprească construirea Templului, 
a fost îndemnat să ajute la continuarea zidirii lui, cu mari daruri. Ezra 6 ilustrează bine 
Romani 8:28 şi Proverbe 16:7.  
 Când Templul a fost, în final, terminat, el a fost dedicat lui Dumnezeu cu 
sacrificii şi cântece de mulţumire. De atunci au fost sărbătorite mereu sărbătorile 
Paştelui şi a pânii nedospite (Azimilor). 
 Au trecut mulţi ani lipsiţi de evenimente deosebite înainte de deschiderea 
capitolului 7. Oamenii au dat mare greş în realizarea speranţelor lui Zorobabel. 
Dumnezeu, acum, urma să ridice un alt om. Zorobabel fusese omul ales pentru 



construirea Templului dar acum venise rândul omului cărţii : Ezra, un scrib pregătit în 
Legea lui Moise (v. 6). 
 Ezra a obţinut permisiunea de la rege, ca să se întoarcă în ţara sa. El a dus cu 
sine decretul lui Artaxerxes, darurile poporului şi o mică rămăşiţă a acestuia. Cel mai 
mare lucru pe care l-a dus Ezra cu el a fost o hotărâtă determinare de a-i vedea pe 
oameni într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. Căci Ezra îşi pusese inima să 
adâncească şi să împlinească Legea DOMNULUI şi să înveţe pe oameni în mijlocul 
lui Israel legile şi poruncile (7 :10). Iată : o inimă pregătită, o căutare a adevărului, 
ascultare şi învăţare. Ezra este cel mai mare exemplu al unui învăţător al Bibliei. 
 Ezra a adunat un grup de imigranţi lângă râu, ca să le verifice genealogia (8 :1-
15). El a aflat astfel că nu exista nici un reprezentant din tribul lui Levi. 
 Trebuia să fie dusă înapoi o mare cantitate de aur şi argint şi drumul era 
periculos. Totuşi, Ezra a simţit că ar fi fost ruşinos să le ceară păgânilor ca să-i 
protejeze. El i-a chemat pe oameni să postească şi a arătat Domnului că El era singura 
lor încredere. Dumnezeu a răspuns. Ei, nu numai că au ajuns în siguranţă, dar nici 
măcar un gram din comoara lor, nu s-a pierdut sau a fost furat, în timpul călătoriei 
(8 :24-26, 34). 
 Sosind la Ierusalem, Ezra a început, imediat, să se ocupe de problemele 
morale (capitolul 9). Păcatul principal era căsătoria interrasială care era un lucru 
interzis pentru Iudei, din două motive. Primul era acela că Dummnezeu îi chemase pe 
Evrei şi îi făcuse deosebiţi faţă de toate celelalte naţiuni. În al doilea rând, aşa cum am 
văzut, amestecul cu alte naţiuni avea ca rezultat abandonarea închinării lor la singurul 
Dumnezeu adevărat, contaminarea lor cu zei păgâni şi căderea lor în idolatrie. 
 Primul lucru pe care l-a făcut Ezra atunci când a auzit că poporul a păcătuit în 
această privinţă, a fost să ia toată povara aceasta asupra sa. Într-o adevărată rugăciune 
de mijlocire, el şi-a asumat toată povara şi vinovăţa întregului popor. El a adus 
întreaga lor crimă înaintea Domnului ca şi cum ar fi fost a sa. La fel ca Moise, 
Neemia şi Daniel, el s-a identificat pe sine cu vina lor, rugându-se, nelegiuirile 
noastre, şi am fost într-o mare greşeală. Rugăciunea nu a fost o confesiune generală. 
Acele rugăciuni nu aduc nici vină şi nici iertare. În schimb, a fost numit păcatul. A 
fost mărturisită nevrednicia. Au fost recunoscute binecuvântările. A fost mărturisită 
mila Domnului. Rugăciunea s-a încheiat cu o completă supunere înaintea Domnului 
pentru ca El să facă tot ce era drept (v. 15): O, DOAMNE, Dumnezeul lui Israel, Tu 
eşti drept; căci astăzi noi suntem o rămăşiţă eliberată. Iată-ne înaintea Ta ca nişte 
vinovaţi, cu toate că nimeni nu poate sta înaintea Ta din această cauză. 
 Capitolul 10 ilustrează modul în care trezirea spirituală urmează după 
rugăciune şi mărturisire. În timp ce Ezra se ruga ş mărturisea, plângând şi 
aplecându-se înaintea Casei lui Dumnezeu, s-a adunat acolo, la el, o mulţime foarte 
mare de oameni din Israel, bărbaţi, femei şi copii: căci poporul vărsa multe lacrimi 
(v. 1). Şecania s-a purtat ca un purtător de cuvânt pentru oameni şi a început să 
mărturisească pentru ei şi s-a oferit să facă restituţie (v. 3). Numai după un astfel de 
răspuns minunat faţă de lucrarea de convingere cu privire la păcat, a Duhului Sfânt, s-
a ridicat Ezra ca să predice. 
 În acel moment Şecania a declarat : De aceea să facem acum un legământ cu 
Dumnezeul nostru ca să alungăm toate soţiile şi copiii lor, după sfatul domnului 
meu şi al celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Şi să se facă după Lege 
(v. 3). (Ia în considerare Psalmi 33 :11 ; 73 :24 ; 106 :13, Proverbe 8 :17, 19, 21 ; Isaia 
46 :10-11). 
 Au fost numiţi şaptesprezece preoţi, zece Leviţi, cântăreţi şi portari şi alţi 
optzeci şi şase de oameni (un total de 113), care-şi luaseră soţii străine. În timp de trei 



luni, aceste soţii au fost îndepărtate. Este nesigur dacă toţi au făcut aceasta (vv. 11-
14). 
 În Cuvântul lui Dumnezeu sunt menţionate şapte temple. 
 Al lui Solomon  Distrus de Babilonieni în anul 586 Î.C. 
 Al lui Zorobabel  Zidit după întoarcerea din captivitate 
 Al lui Irod   Distrus de Romani în anul 70 A.D. 
 Trupul lui Cristos  Ioan 2 :19-21 
 Trupurile credincioşilor 1 Corinteni 6 :19 
 Cel milenial   Ezechiel 40-48 
 Cel ceresc   Evrei 9 :11, 24 ; Revelaţia 11 :19 
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 Neemia (însemnând Iehova mângâie sau întăreşte), fiul lui Hacalia, a fost un 
prinţ al lui Iuda, care a semnat legământul cel solemn (9 :38 ; 10 :1). În Babilon au 
mai fost duşi şi alţi oameni care făceau parte din rămăşiţa seminţei regale (Daniel 
1 :3), precum Zidchia, fiul regelui Ioiachim (10 :1, 1 Cronici 3 :16), Hanani (1 :2 ; 
7 :2) o rudă apropiată şi Hanania (7 :2) numit şi Şadrac (Daniel 1 :3-6). Neemia era şi 
paharnicul lui Artxerxes (1 :11 ; 2 :1 ; Ezra 7 :1)17 şi servea ca guvernator al 
Ierusalemului, după Zorobabel (8 :9 ; 10 :1 ; 12 :26-47). Neemia a avut un loc în 
palaatul de la Şuşan, la fel ca şi Iosif în Egipt, ca Obadia în Samaria, ca Daniel în 
Babilon şi ca sfinţii din familia lui Cezar (Filipeni 4). 
 Zorobabel venise să zidească Templul la Ierusalem. Neemia venise să zidească 
zidurile cetăţii (1 :3 ; 2 :13-17 ; 4 :6 ; 6 :15 ; 12 :27. Cuvintele zid şi ziduri se folosesc 
de 32 de ori şi cuvântul zideşte, de 23 de ori. El a fost ales de Artaxerxes ca să fie 
guvernatorul Ierusalemului. 
 Sosind la Ierusalem, Neemia a făcut o evaluare secretă a sarcinii pe care o 
avea de îndeplinit. Apoi, cu energie, înţelepciune practică şi hotărâre, s-a pus pe 
treabă. Deşi a întâmpinat o puternică opoziţie, lucrarea monumentală a fost terminată 
în numai şapte săptămâni. Felul în care Neemia a învins ridicolul, mânia, lăcomia şi 
răutatea adversarilor săi, reprezintă o foarte mare încurajare pentru Creştinii care sunt 
implicaţi în războiul spiritual de fiecare zi, împotriva lumii, cărnii şi a diavolului. 
 Ezra şi Neemia au stat împreună, în marea lucrare de consacrare şi consolidare 
care a urmat finalizării zidurilor. Mai întâi, Ierusalemul trebuia să fie populat. Astfel, 
în interiorul zidurilor a fost aleasă să locuiască unul din zece oameni, din populaţia 
aflată în afara cetăţii, prin tragere la sorţi. După aceea, a urmat trezirea spirituală care 
i-a adus pe oameni înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu care, la rândul ei, a rezultat la o 
cercetare a inimilor, la mărturisire şi la reînnoirea legământului. 
 Neemia a fost absent pentru câţiva ani, între trezirea spirituală şi dedicarea 
zidurilor. Atunci când el s-a întors, a aflat că vechile păcate s-au reaşezat. El nu a 
pierdut nic un moment pentru a se confrunta cu răutatea într-un mod drastic. El ...şi 
am lovit pe unii din ei, şi le-am smuls părul, şi i-am pus să jure în Numele lui 
Dumnezeu... (13 :25). 
 Neemia a părăsit o viaţă de lux şi siguranţă, pe care o ducea la palat, pentru o 
viaţă de muncă şi pericol, împreună cu oamenii lui Dumnezeu. El a fost un reformator 
adevărat. Astfel de oameni nu sunt niciodată apreciaţi de cei care au nevoie de 
reformă. Neemia a îndurat greutăţile şi necazurile, ca un bun soldat al Domnului Isus 
Cristos (II Timotei 2 :3 – nota traducătorului). 
 Scopul cărţii (406 de versete şi 10.483 de cuvinte) este de a înregistra 
reconstruirea şi descrierea zidurilor Ierusalemului şi aşezarea cetăţenilor lui. Ea ne 
mai arată o cheie spre victoria asupra opoziţiei. În 1 :4, 4 :5, 5 :19, 6 :9, 14 ; 13 :14, 
22, 29 şi 31, îl vedem pe Neemia care se roagă. 
 Capitolele 1-7   lucrarea de construcţie 
 Capitolele 8-10  lucrarea de sfinţire 
 Capitolele 11-13  lucrarea de consolidare 
  

                                                 
17 Poziţia sa de paharnic se datora, probabil, influenţei lui Ester. 



 În capitolul 1 se găseşte rugăciunea lui Neemia. Tot ceea ce el a aflat despre 
ţinutul său natal, el a învăţat atunci când s-a aflat în captivitate. Neemia a fost întristat 
atunci când Hanani i-a raportat starea în care se găsea acesta. El a jelit, a postit şi s-a 
rugat timp de câteva zile. A fost o rugăciune de mărturisire făcută din toată inima. La 
fel ca şi Ezra, el s-a asociat cu păcatele naţiunii sale: mărturisind păcatele…pe care 
le-am făcut…şi Eu…am păcătuit. (v. 6). Şi binecuvântează, Te rog, pe robul Tău şi 
dă-i milă înaintea omului acestuia! Pe atunci eram paharnicul regelui. (v. 11). El s-
a oferit să slujească pe Regele care era cel mai puternic. 
 Rămăşiţa menţionată în versetul 3 îşi are povestea sa care este spusă în 
Ieremia 40-44 şi 52:15-16. 
 După patru luni de rugăciune, Neemia s-a întors la treaba sa de a-l sluji pe 
rege. Povara sa grea şi inima sa rănită erau reflectate pe faţa sa şi regele l-a întrebat de 
ce era îngrijorat. Neemia i-a făcut cunoscută cauza tristeţii sale. Secretul curajului său 
este descoperit în afirmaţia M-am rugat înaintea Dumnezeului cerului... şi şi i-am 
regelui... (vv. 4-5). Înainte să vorbească cu alţi oameni, el a vorbit prima dată cu 
Dumnezeu, în rugăciune. 
 Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, marele rege era mai degrabă acest 
om. 
 Primind răspuns la rugăciunea sa, el a plecat către Ierusalem. A făcut cercetări 
pe cont propriu ca să vadă cum stau lucrurile cu adevărat după care a adunat toţi 
bătrânii la un loc şi i-a motivat să se ridice şi să construiască. Imediat a început să 
apară opoziţia dar Neemia a făcut clar faptul că nu va exista nici o cooperare cu acei 
oameni care au ridiculizat acţiunea şi care s-au gândit să pună beţe în roate lucrării. 
Oameni de felul acelora ca Sanbalat şi Tobia se găsesc peste tot unde cineva se 
porneşte să-L slujească pe Dumnezeu (2 :10). Ei aveau sentimente amare faţă de 
Neemia pentru că lui îi păsa de bunăstarea Iudeilor.18 Opoziţia faţă de lucrarea lui 
Neemia a îmbrăcat şase forme : supărare (2 :10), dispreţ (2 :19), mânie şi indignare 
(4 :1-3), luptă (4 :7-8), viclenie (6 :1-2) şi compromis (6 :5-7). 
 Capitolul 3 descrie zidul cetăţii, concentrându-se asupra porţilor. Imaginea 
pare clară, deşi unii obiectează în a găsi tipologii în numele şi ordinea acestor porţi. 

1. Poarta Oilor (v. 1) vorbeşte despre sacrificiul lui Cristos, de pe cruce. Ea 
trebuie pregătită prima, toate celelalte urmând după ea. Această poartă nu 
are nici o încuietoare sau zăvor pentru că uşa salvării este întotdeauna 
deschisă. Aceasta este singura poartă care a fost sfinţită. 

2. Poarta Peştilor (v. 3) ne reaminteşte de evanghelism (Marcu 1 :17). 
3. Poarta cea Veche vorbeşte despre a avea ca temelie adevărurile Cuvântului 

lui Dumnezeu (Ieremia 6 :16 ; 18 :15), în timp ce lumea caută mereu ceva 
nou (Faptele Apostolilor 17 :21). 

4. Poarta Văii (v.13) vorbeşte despre umilinţă înaintea Domnului. 
5. Poarta Gunoiului (v. 14) vorbeşte despre curăţire, pentru că prin această 

poartă era scos gunoiul (2 Corinteni 7 :1, Isaia 1 :16-17). 
6. Poarta Fântânii (sau Izvorului) (v. 15), ilustrează slujirea Duhului Sfânt. 

Observă ordinea : curăţire şi, după aceea, umplere. 
7. Poarta Apelor (v. 26) zugrăveşte puterea curăţitoare a Scripturii. Aceasta 

este cea de a şaptea poartă, care simbolizează perfecţiunea Cuvântului lui 
Dumnezeu (Psalmi 12:6-7). 

8. Poarta Cailor (v. 28) introduce războiul. 

                                                 
18 2:15-16 sunt o altă dovadă care sprijină cronologia noastră. Nu a fost deloc nevoie de a ascunde dacă 
Ezra deja avea stabilit acolo un grup. 



9. Poarta de Est (v. 29) ne reaminteşte de reântoarcerea Domnului. 
10. Poarta Mifcad (v. 31) vorbeşte despre judecata finală. 
Eliaşib, marele preot (3 :1) a fost harnic în ce priveşte lucrarea materială dar  

Neglijent în lucrarea spirituală (13:4-7). Turnul lui Hananeel (v. 1) este un loc 
deosebit. El va fi redescoperit în zilele de pe urmă (Ieremia 31 :38, Zaharia 14 :10). 
Acest lucru încă trebuie să aibă loc. 
 Cuvintele el şi fiicele lui (v. 12) arată că femeile pot să contribuie la lucrarea 
de restaurare dacă au inimă pentru a face aceasta. 
 În versetul 15 citim, şi a reparat zidul Iazului Siloe, lângă Grădina Regelui, 
până la treptele care coboară din Cetatea lui David. Aceasta se află în partea de Est 
a cetăţii şi fixeahză aşezarea Sionului (2 Samuel 5 :7). Acesta a fost descoperit de 
Bliss, în Ianuarie 1897. Arheologia dovedeşte întotdeauna că Biblia este adevărată. 
 În capitolul 4 apare opoziţia din exterior şi din interior. Din afară era Sanbalat 
şi Tobia, care îşi băteau joc că dacă se va construi zidul, o vulpe îl putea dărâma. 
Când ridiculizarea lor a dat greş, s-au supărat şi mai tare şi au planificat un război (v. 
8). Inamicul din interior era oboseala şi descurajarea lucrătorilor. (v. 10). Este 
impresionant să vezi ridicându-se zidurile dar greu să duci afară gunoiul. Totoşi, 
biserica din ziua de astăzi este ascunsă în lucrarea ei, de bucăţi de gunoaie de 
modernism, liberalism, lumesc, ecumenism, de teorii ale oamenilor şi de traduceri 
moderne ale Bibliei. Lipsa acţiunii de aruncare a gunoaielor, face rău lucrătorilor. 
 Împotriva acestei opoziţii, Neemia s-a alăturat Iudeilor. La jumătate din ei le-a 
dat mistrii, iar celeilalte jumătăţi le-a dat suliţe, scuturi şi arcuri. Toţi purtau o sabie. 
El a aşezat gărzi cu trompete la anumite intervale, ca să sune alarma, atunci când era 
nevoie. Oamenii aveau o minte să lucreze (v. 6), fără de care nimic nu se face nimic. 
Citim fiecare la lucrul său (v. 15) fiecare cu o mână pusă la lucru (v. 17) Lucrarea 
este mare şi lungă (v. 19) Astfel am făcut noi lucrarea (v. 21). 
 În capitolul 5 necazurile sunt interne (1 Corinteni 5 :7). Hagai povesteşte 
despre sărăcia pe care o îndurau oamenii (vv. 1-2). Conducătorii şi nobilii care se 
aflau printre ei (v. 7) începuseră să le dea împrumuturi şi apoi să-i asuprească cu 
dobânzile mari pe care le cereau. Neemia a fixat un exemplu de auto-renunţare, trăind 
ca un om sărac deşi avea rangul unui guvernator. Purtarea sa a aşezat un standard înalt 
care a fost urmat curând şi de alţi nobili. Oamenii obişnuiţi au fost uşuraţi şi umpluţi 
de bucurie şi s-au aruncat în lucru cu un nou entuziasm. 
 Sanbala, Tobia şi acum, Gheşem, au făcut un nou asalt. Acesta a fost mult mai 
şiret şi subtil decât cel de dinainte. Ei i-au propus lui Neemia un dialog ecumenic. 
Vino să ne întâlnim într-unul din satele din câmpia lui Ono (6 :2). Oricând eşti 
ispitit de păcătoşi, adu-ţi aminte că nu ai nici o treabă în câmpiile lui ‘O, Nu.’ Atunci 
când ei te cheamă, să le răspunzi, ‘O, nu !’ 
 Schema lor era să-l atragă pe Neemia, departe de lucrarea şi oamenii lui. 
Lumea încearcă totdeauna să-l înfăşoare pe Creştin astfel încât el să nu se poată afla la 
locul datoriei sale. Diavolul, prin slujitorii lui, întotdeauna ne invită, pe tine şi pe 
mine, să fim sociali, să ne alăturăm mişcării ecumenice, să ne arătăm ‘dragostea 
creştină’ prin intrarea în jug alături de oameni necredincioşi. Domnul a spus, Ieşiţi 
afară dintre ei şi fiţi separaţi...nu vă atingeţi de lucrul necurat. Prea mulţi Creştini 
nu mai au timp pentru studiul Bibliei şi pentru întâlnirile de rugăciune dar au destul 
timp pentru T.V. (o viziune din iad). Ei ar putea dar preferă, mai degrabă, să râdă cu 
diavolul decât să se roage împreună cu sfinţii. Ei preferă, mai degrabă, să poftească 
după lucrurile din lume, în confortul casei lor decât să meargă la biserică şi să audă 
predincându-se împotriva lucrurilor din lume. 



 Răspunsul nostru la inspitire trebuie să fie la fel ca al lui Neemia, Eu fac o 
lucrare mare, aşa că nu pot să mă cobor. 
 Duşmanul nu se mulţumeşte niciodată cu un ‘nu’, ca răspuns. În acest capitol 
vedem cum, de patru ori, ei au încercat, dar oamenii lui Dumnezeu nu au cedat. De 
patru ori a refuzat Neemia. Apoi a venit o scrisoare deschisă, de intimidare, sugerând 
lipsa sa de loialitate faţă de rege, numindu-l un trădător. Acesta este felul în care 
lucrează diavolul, întotdeauna. El este un mincinos. Neemia a răspuns : Nu există nici 
un lucru care se face aşa cum spui tu, ci tu le scoţi din propria ta inimă (v. 8). 
 A treia mişcare a duşmanului a fost o încercare de a-l speria pe Neemia ca să 
se ascundă în templu de nişte presupuşi asasini. Înapoi a venit un răspuns splendid : 
Poate un aşa om ca mine, să fugă ?Şi cine este acela care, aşa cum sunt eu, să intre 
în templu ca să-şi salveze viaţa ? Eu nu voi intra. (v.11). Ce caracter puternic ! Ce 
credinţă tare ! 
 Datorită acestei purtări, capitolul se încheie cu o victorie completă. Zidurile au 
fost terminate, cu ajutorul lui Dumnezeu şi pentru Dumnezeu (vv. 15-16). 
 În capitolul 7 vedem întemeierea cetăţii. Lucrările finale au fost aşezarea 
porţilor, terminarea ultimului zid şi punerea în ordine a uşierilor, cântăreţilor şi a 
Leviţilor. Ei erau înconjuraţi de duşmani. Ca rezultat, cetatea restaurată, se afla mereu 
în pericol. Neemia era conştient de acest fapt şi a a asigura o bună provizie pentru 
vremea deschiderii şi închiderii porţilor cetăţii şi aranjamentul paznicilor cetăţii. 
 Acum cetatea era lungă şi mare : dar oamenii erau puţini în ea şi casele nu 
erau zidite (7 :4). Puterea unei cetăţi o constituie cetăţenii ei şi prea mulţi oameni 
aleseseră să trăiască în afara ei, în suburbii. Zidurile nu au nici o valoare dacă oamenii 
trăiesc în afara lor. Neemia i-a convins pe mulţi să se mute în interiorul cetăţii. 
 În capitolul 8 începe lucrarea de consacrare sau de sfinţire a cetăţii. Cheia 
consacrării este înţelegerea, cuvânt care apare în versetele 2, 3, 7, 8, 12 şi 13. 
Cincisprezece rezultate de trezire adevărată se pot vedea în următoarele trei capitole. 
Există plâns la auzirea citirii Scripturilor (v. 9), mare bucurie şi tărie (vv. 10, 12), o zi 
sfântă pentru Domnul (v. 9-11), control a emoţiilor (v. 9 cu v. 11), salvare din tristeţe 
şi supărare (vv. 10-11), bucurie în adevăr şi înţelegere (v. 12), dorinţa pentru mai mult 
din adevăr (v. 13), conformare la Cuvântul lui Dumnezeu (vv. 14-17), o căutare 
zilnică după adevăr (v. 18), mărturisire şi restituţie (9 :1-3), postire şi rugăciune (9 :1), 
separare de rău (9 :2), închinare şi laudă adevărate (9 :3-38), facerea de jurăminte faţă 
de Dumnezeu (10 :1-30), sprijin financiar din toată inima pentru lucrarea lui 
Dumnezeu (10 :32-39). 
 A fost o adunare solemnă, un interval scurt care a urmat după sărbătoare, după 
care mare zi a umilirii. Oamenii s-au separat de străini şi s-au smerit înaintea 
Domnului. Lucrarea de transformare făcută de Cuvântul Domnului, a fost o minune 
pe care s-o priveşti. 
 Pentru a doua oară, pocăinţa lor s-a transformat în bucurie, aşa cum Leviţii au 
dat comanda, Ridicaţi-vă şi binecuvântaţi pe DOMNUL Dumnezeul vostru pentru 
vecie (9 :5). A urmat apoi cântecul glorios de laudă a măreţiei, călăuzirii şi graţiei lui 
Dumnezeu. Cu inimile copleşite, oamenii s-au pregătit să facă un legământ cu 
Dumnezeu (v. 38). 
 În capitolul 10 este înregistrată stabilirea legământului şi lista oamenilor care 
şi-au pus pecetea pe acesta. Acordul a fost ratificat, începând cu Neemia, care a fost 
urmat de Leviţi, preoţi, paznicii porţilor, cântăreţi şi apoi de toată adunarea care se 
separase pentru Domnul. Au existat 7 provizii : nici o căsătorie interrasială, păzirea 
Sabatului, observarea celui de-al şaptelea an, oferirea primelor roade ca zeciuială, 
asigurarea de lemn pentru altarul templului, darea plăţii cuvenite preoţilor şi Leviţilor, 



credincioşie faţă de casa lui Dumnezeu. O trezire spirituală adevărată aduce rezultate 
adevărate.19  
 Din captivitate se întorseseră mai mult de 50.000 de oameni. Nu toţi veniseră 
la Ierusalem. Mulţi fuseseră împrăştiaţi prin cetăţile dimprejur. Se hotărâse că prinţii 
să locuiască în cetate şi 10% din popor, aleşi prin tragere la sorţi, să-şi facă acolo 
locuinţele. Alţii s-au oferit voluntari să locuiască în locul periculos şi au fost onoraţi 
în mod deosebit de către oameni. 
 Pentru dedicarea zidurilor era nevoie de mâini curate şi o inimă pură (12 :30). 
Mai întâi, cântăreţii L-au lăudat pe Dumnezeu. Apoi a venit citirea Legii şi separarea 
mulţimii amestecate, de poporul lui Dumnezeu. Reformatorii au căutat, continuu, să-i 
aducă pe oameni să recunoască poziţia lor separată , alături de Dumnezeu. 
 În capitolul final, Neemia s-a întors dintr-o vizită pe care o făcuse la curtea 
regelui, ca să găsească patru abuzuri. Eliasib, preotul, dăduse locul din templu, lui 
Tobia, omul care făcuse atât de mult ca să împiedice lucrarea la construirea zidurilor. 
Neemia l-a alungat pe ocupant şi mobilierul lui şi a restaurat camera potrivit folosinţei 
ei corespunzătoare. 
 A aflat, apoi, că Leviţii nu fuseseră capabili să se dedice în întregime slujirii la 
templu şi lucrau slujbe seculare pentru că oamenii nu dădeau zeciuială. Neemia s-a 
certat cu nobilii şi a corectat acest abuz. 
 Sabatul fusese încălcat. Această infracţiune a fost repede oprită. 
 Atenţia sa cea mai mare a fost acordată corectării întoarcerii naţiunii la 
căsătorirea bărbaţilor cu femei străine, la căsătoriile interrasiale şi s-a ocupat de 
această chestiune. El s-a certat cu ei şi i-a blestemat şi i-a ucis pe unii din ei şi le-a 
smuls părul din cap la unii şi i-a făcut să jure pe Dumnezeu, spunând, Nu vă mai 
veţi da fiicele către fiii lor şi nici nu veţi mai lua fiicele lor pentru fiii voştri sau 
pentru voi. Nu a păcătuit Solomon, regele lui Israel, prin aceste lucruri? (13 :25-
26). 
 Pentru astfel de mânie au existat trei motive : acest păcat îl costase tronul pe 
Solomon, acest lucru era clar interzis de Dumnezeu şi copiii rezultaţi din astfel de 
uniuni urmau să polueze moştenirea naţională. Versetul 24 spune,  copiii lor au vorbit 
pe jumătate în vorbirea lui Aşod şi nu au putut vorbi în limba Iudaică, ci numai 
potrivit cu limba fiecărui popor. Iudeii nu trebuiau să fie niciodată o naţiune multi-
culturală. 
 Neemia, Plângerile lui Ieremia şi Revelaţia, toate aceste cărţi se termină în 
rugăciune. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Următoarea nu este sigură, dar este interesantă. Talmudul şi vocea unanimă a tradiţiei Iudaice spun 
că cei din Neemia 10 au format marea sinagogă. Ea număra, la început 120 de membri (Fapte 2). Mai 
târziu, ea a fost redusă la 70 (Luca 10). Ea reprezenta cele 5 diviziuni ale naţiunii : 1, conducătorii şi 
preoţii ; 2, conducătorii Leviţi ; 3, conducătorii poporului ; 4, reprezentanţii cetăţilor ; 5, învăţătorii 
Legii. Marea sinagogă a durat 110 ani, de la Neemia şi până la Simn cel drept. Mai târziu, a fost 
cunoscută ca Sinediul din Noul Testament şi a devenit consiliul suprem al naţiuni Iudaice. 



Ester 
 
 
 

 Acela care păzeşte pe Israel nu va dormita şi nici nu va dormi (Psalmi 
121 :4). Această capodoperă a literaturii este favorită pentru mulţi cititori ai Bibliei. 
Este o poveste frumoasă despre intrigă politică, ură personală şi curaj, despre eroism 
feminin şi despre lucrarea Dumnezeului nevăzut în treburile oamenilor. 
 Dumnezeu Şi-a ascuns faţa de Evrei şi le-a permis să fie luaţi în captivitate. În 
timp ce cuvântul ‘rege’ este menţionat de 192 de ori în cele 167 de versete ale cărţii şi 
cuvântul ‘regat’ este menţionat de încă 26 de ori şi ‘Ahasuerus’ de 29 ori, numele lui 
Dumnezeu nu apare niciodată. Cu toate acestea, deşi este nevăzut şi nu este numit 
printre Evrei, Domnul Dumnezeul lor a continuat să vegheze peste ei şi să-i păzească. 
Iehovah i-a urmat pe aleşii Săi în captivitatea din Babilon. Când profeţii au tăcut şi 
templul s-a închis, El a rămas de pază totuşi. Atunci când împăraţii pământului au 
sărbătorit şi au uitat, Dumnezeu şi-a reamintit. El Şi-a mişcat mâinile şi a scris 
distrugerea împăraţilor. 
 Un motiv sugerat pentru absenţa numelui lui Dumnezeu, a fost acela că, cun o 
jumătate de secol înainte de Cirus, s-a dat o proclamaţie care permitea Evreilor să se 
reîntoarcă în Palestina. Totuşi mulţi dintre Iudei erau foarte confortabili în ţara 
exilului ca să facă faţă greutăţilor reconstruirii Canaanului. Dumnezeu nu a permis ca 
Numele Său să fie legat de ei deşi, în graţia Sa, El i-a protejat.20 
 Cartea este numită după o orfană Iudeică, care a devenit o regină a Persiei. 
Ester a fost speranţa şi avocata poporului împrăştiat. Cartea se deschide cu 
sărbătoarea prinţului lumii, Ahasuerus. Ea se încheie cu sărbătoarea prinţului lui 
Dumnezeu, Mordecai. Ester iese în evidenţă ca fiind aleasa lui Dumnezeu. Ea a ajuns 
la împărăţie pentru o astfel de vreme (4:14). Ea şi-a luat viaţa în mâini şi a intrat în 
prezenţa împăratului pentru cauza poporului ei, spunând dacă pier, pier (4 :6). 
 Rut, o femeie dintre Neamuri, a fost strămoaşa eliberatorului lui Israel şi Ester, 
o Evreică, a fost o Iudeică ce a salvat pe Israel, astfel că eliberatorul putea să vină. 
 Cartea mai portretizează răutatea fără margini a inimii omeneşti dar arată cum 
Dumnezeu poate să-i păstreze pe cei care se încred în El şi-L slujesc chiar dintre cei 
oamenii cei mai nenorociţi. 
 Cartea se împarte în mod simplu. Marele pericol pentru Iudei (1-4). Eliberarea 
Iudeilor (5-10). Este posibil ca Mordecai să fi cel care a scris cartea (9:20) dar autorul 
ei este nesigur. Versetul-cheie este Ester 4:14. Cartea are 167 de versete şi 5.637 de 
cuvinte. Ester dă ordinele regatelor din Persia şi Media, cu excepţia lui 10 :2, în timp 
ce în Daniel sunt numite mereu Media şi Persia. 
 Povestea începe cu regele care dă o petrecere pentru toţi nobilii şi prinţii din 
regatul lui, la palatul său regal din Şuşan. Banchetul a ţinut 180 de zile (1 :4). 
Oamenii sărbătoreau în grădinile frumoase ale palatului şi femeile petreceau de faţă 
cu frumoasa regină Vaşti, în apartamentul ei privat. Şuşan era reşedinţa de iarnă a 
regelui Persan. Adu-ţi aminte că Neemia a fost în palatul Şuşan (Neemia 1 :1). Când 

                                                 
20 Ni se spune că în textul Ebraic există cinci locuri unde a fost ascuns Numele lui Dumnezeu, în forma 
Sa abreviată JHVH, în toate soţiile vor da (1 :20), în să vină astăzi regele şi Haman (5 :4), în aceasta 
nu valorează nimic pentru mine (5 :13), în că a fost hotărât rău contra lui (7 :7). De asemenea, 
EHYEH, cu litere capitale, EU SUNT ce EU SUNT a fost ascuns în cine este el şi unde este el (7 :5) şi 
în trei dintre manuscrise acestea au fost scrise mai mari decât restul textului astfel încât să iasă în 
evidenţă pe document (vezi Isaia 45 :15). 



regele şi prinţii se aflau în mijlocul sărbătorii, regele a chemat-o pe Vaşti ca ea să le 
arate oamenilor frumuseţea sa. Vaşti a refuzat. 
 Vei auzi la fel de multe păreri cu privire la de ce şi când ea a făcut bine sau 
rău, în funcţie de cei care îşi exprimă părerile, fie ei bărbaţi sau femei. Ideea de bază 
este că fiecare bărbat înţelept prezent acolo ştia că refuzul ei, dacă nu era pedepsit, 
putea să determine toate femeile să nu asculte de soţii lor (1 :17) şi că urma să iasă 
prea multă batjocură şi mânie (1 :18). Aşa că Vaşti a fost îndepărtată pentru 
rebeliunea ei şi a fost dată ca un exemplu pentru toate femeile care îşi dezonorează 
soţii lor (1 :20-22). 
 Servitorii regelui i-au sugerat că să se caute o nouă regină, prin toată naţiunea 
(capitolul 2). Au fost aduse multe fete, la casa femeilor, printre care se afla şi o fată 
frumoasă, numită Ester, al cărei paznic era Mordecai, vărul său. Mordecai a sfătuit-o 
să-şi păstreze în secret naţionalitatea sa. Ester a fost aleasă de împărat să fie noua 
regină. 
 În cinstea căsătoriei, regele a dat o mare petrecere pentru toţi prinţii şi 
servitorii săi. Aceasta s-a numit sărbătoarea lui Ester. Mordecai fusese promovat, 
desigur, la vremea căsătoriei, pentru că acum el stătea la poarta împăratului, care era 
un loc de onoare. 
 Ne abatem de la povestire pentru a vedea un incident care era nesemnificativ, 
la acea vreme, dar care, mai târziu, este vital pentru tot complotul. Doi dintre 
şambelanii regelui căutau să-i ia viaţa acestuia şi Mordecai, descoperind complotul 
lor, a dat de ştire de aceasta la palat. Faptele au fost descoperite, cei doi oameni au 
fost descoperiţi şi pedepsiţi şi incidentul a fost înregistrat. 
 Împăratul Ahasuerus l-a promovat pe unul din ofiţerii lui, numit Haman, în 
poziţia cea mai mare (capitolul 3). Acesta a devenit plin de sine, mândru şi crud. 
Refuzul lui Mordecai de a se pleca şi închina lui, l-a înfuriat. Haman a încercat să-i ia 
viaţa lui Mordecai dar şi-a schimbat ideea, după ce s-a gândit mai bine. Haman, 
Amalechitul, s-a hotărât să extermine întreaga rasă Evreiască (3 :6).21 Haman cel 
superstitios, a dat cu zarurile pentru a afla care să fie ziua cea mai potrivită pentru 
măcelul la care se gândea. Ziua era cea de a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, 
peste zece luni. 
 Haman s-a dus în audienţă la împărat şi a obţinut autoritatea să-i extermine pe 
Evrei. El a pozat în postura de mare patriot, oferindu-se să plătească o mare sumă de 
bani pentru ca Evreii să fie distruşi. Împăratul nu a fost nerăbdător să primească banii. 
El a returnat oferta dar a zis, Argintul îţi este dat, la fel şi oamenii, ca să faci cu ei 
aşa cum ţi se pare ţie bine (3 :11). Aşa că împăratul a semnat decretul împărătesc 
care autoriza ca fiecare bărbat, femeie şi copil care erau Evrei, să fie ucişi şi toate 
proprietăţile lor să le fie luate. Haman i-a adunat pe toţi scribii şi aceştia au pregătit 
scrisori care să fie trimise la provinciile împăraţilor, în care se cerea moartea tuturor 
Evreilor. 
 Condus de Mordecai, poporul lui Dumnezeu a plâns şi a postit cu sac şi cenuşă 
(capitolul 4). Când i s-a spus lui Ester că vărul ei era în sac, i-a trimis haine noi, în loc 
să afle care era cauza tristeţii lui. Dar aceste haine au fost refuzate. Aşa că Ester a 
întrebat de motivul tristeţii sale şi aşa a aflat adevărul. 
 Mordecai a cerut ca ea să apară înaintea împăratului, pentru a obţine eliberarea 
dar ea i-a răspuns că îşi putea pierde viaţa dacă se apropia de soţul ei fără să fie 
invitată. Nu sunt mulţi acei oameni care să nu se teamă de pericol. Noi credem că 
dacă suntem expuşi riscului, atunci suntem scutiţi de datorie. 

                                                 
21 Aceasta a fost mare dorinţă a lui Satan. Vezi lucrarea autorului, Fascinating Truths. 



 Mordecai a trimis un mesaj. Să nu crezi că tu vei scăpa în casa împăratului, 
mai mult decât toţi ceilalţi Evrei. Dacă o să taci de data aceasta, atunci eliberarea 
Evreilor va veni din altă parte ; dar tu şi casa tatălui tău veţi fi distruşi : şi cine ştie 
dacă tu nu ai venit la împărăţie chiar pentru o vreme ca aceasta ? (4 :13-14). Ester 
s-a aliat şi şi-a propus să-şi rişte viaţa pentru poporul său. Fiind conştientă de nevoia 
sa de a avea un sprijin spiritual, ea a rugat poporul să postească împreună cu ea. În 
cuvintele ei există o notă de sacrificiu şi abandon : Dacă voi pieri, atunci voi pieri (v. 
16). Să facem ceea ce este drept poate însemna să ne punem în primejdie chiar şi 
vieţile. 
 Ester a petrecut trei zile de pregătire, în rugăciune, după care s-a îmbrăcat cu 
haina împărătească şi a intrat în prezenţa împăratului (5 :1). Văzând-o, împăratul a 
îndreptat către ea sceptrul său de aur. În tăcere, ea a înaintat şi şi l-a atins. Ea şi-ar fi 
pierdut propria sa viaţă pentru Dumnezeu şi pentru ceilalţi, iar acum urma să găsească 
viaţa pentru ea şi pentru ceilalţi. Cererea împărătesei era ca împăratul şi Haman să-i 
facă onoarea de a-i ţine companie la o petrecere pe care ea a pregătit-o, la care ambii 
au fost de acord. Ahasuerus ştia că Ester dorea ceva mai mult dar când a întrebat-o, ea 
i-a răspuns invitându-l la o a doua petrecere, în ziua următoare. 
 Haman şi-a adunat prietenii şi s-a lăudat cu bogăţiile sale, cu poziţiile sale 
privilegiate şi acum, cu favoarea pe care i-o arăta lui împăratul. Dar bucuria lui era 
tulburată de gândul că Mordecai a refuzat să-i facă reverenţă. Acţionând după sfatul 
soţiei sale şi a prietenilor lui, el a ridicat o spânzurătoare pentru Mordecai, înainte ca 
să meargă la banchet. 
 În acea noapte, împăratul nu a putut să doarmă (6 :1). El a poruncit unuia 
dintre servitorii săi să-i aducă cronicile împărăţiei. El se gândea să găsească orice 
lucru care să-l facă să poată dormi. Precum servitorul citea din acele cronici, 
împăratul a auzit cum că doi dintre servitorii lui complotaseră ca să-i ia viaţa şi că 
Mordecai descoperise la timp complotul şi acei oameni vinovaţi fuseseră aduşi în faţa 
scaunului de judecată. Împăratul era tulburat că nu făcuse nimic pentru a-l onora pe 
omul care-i salvase viaţa. Ca nu cumva cineva să creadă că împăratul Persiei este un 
nerecunoscător, s-a hotărât să-l onoreze pe Mordecai. 
 În acel moment soseşte Haman (v. 4) şi regele îi spune, Ce trebuie făcut 
omului căruia împăratul se bucură să-l onoreze ? (v. 6). În mod automat, Haman a 
presupus în sinea lui, că el era subiectul acelei întrebări (v. 6), aşa că a descris tot ce 
trebuia ca cineva să fie onorat ca şi un monarh. Atunci când împăratul a zis, fă la fel 
lui Mordecai, Iudeul...nimic să nu scape din tot ce ai spus (v. 10), aproape că poţi să 
auzi cum i-a căzut falca lui Haman. Bolnav de ruşine şi plin de confuzie, el a alergat 
acasă ca să se ascundă. Pe când căuta el consolare şi refugiu, a venit şambelanul ca să-
l ia la petrecerea care îl încântase numai cu o noapte înainte. 
 Când a ajuns acolo, el tot nu ştia de ce l-a invitat Ester (capitolul 7). Din nou, 
împăratul a întrebat-o pe Ester, care este cererea ei. Frumoasa femeie a început să 
ceară îndurare pentru viaţa sa şi a poporului ei, a cărei pieire fusese semnată de către 
împărat, însuşi. ‘Cine este responsabil pentru asta’ a întrebat împăratul ? Degetul ei s-
a îndreptat către Haman. Împăratul, înfuriat, s-a dus în grădină, ca să se calmeze şi să 
se gândească ce să facă mai departe, în timp ce Haman cerea îndurare lui Ester, pentru 
propria sa viaţă. Când împăratul s-a întors, a poruncit ca Haman să fie spânzurat în 
spânzurătoarea ridicată pentru Mordecai. 
 În capitolul 8 Haman a fost spânzurat şi Mordecai a fost avansat dar Evreii se 
aflau, încă, în pericol. Sub constituţia Persană nu se putea revoca nici un decret dat, 
aşa că trebuia făcut ceva repede pentru salvarea poporului. Împăratul a permis lui 
Mordecai să scrie poporului său învăţându-i să se înarmeze şi să se apere. Evreii s-au 



umplut de bucurie în timp ce băştinaşii s-au înfricoşat de ei. Şi mulţi dintre oamenii 
ţării au devenit Evrei ; pentru că teama de Evrei a căzut peste ei (8 :17). 
 Capitolul 9 povesteşte marile transformări care au avut loc. Atunci când stările 
schimbate ale lui Haman şi Mordecai au fost descoperite prin toate provinciile, 
oamenii care i-au persecutat pe Evrei s-au găsit în poziţia de a ocupa ei poziţiile pe 
care le intenţionaseră să le ocupe duşmanii lor. În acea zi au murit oameni loiali lui 
Haman. În amintirea acelei mari eliberări a fost stabilită sărbătoarea Evreiască numită 
Purim. 
 Mordecai a obţinut favoarea lui Ahasuerus, căci poziţia lui a devenit a doua, 
după împărat (capitolul 10). El a continuat să aibă grijă de bunăstarea poporului său. 
Omul care poate să se ridice la o poziţie de putere şi care totuşi să rămână integru şi 
loial, este un om mare şi se găseşte foarte rar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iov 
 
 
 

 Cartea cea iubită, a lui Iov, povesteşte istoria unui om care a îndurat 
suferinţele de neimaginat din partea lui satan, sub voia îngăduitoare a lui Dumnezeu, 
în timp ce era înconjurat de mângâietori jalnici. Această carte a fost, este şi va fi 
mereu, o sursă de tărie, speranţă, descoperire şi putere, pentru multe suflete care 
suferă. 
 Iov a fost prima persoană care a fost ţinta specială a atenţiei lui satan, de după 
femeia din grădina Eden. Dumnezeu l-a prezentat pe acest om ca fiind perfect şi drept 
şi, drept răspuns, diavolul I-a cerut permisiunea să-l distrugă. Domnul i-a dat 
permisiunea să-i ia totul, în afară de viaţa sa, şi a afirmat cu încredere că nimic nu va 
întoarce inima lui Iov de a se încrede în creatorul său. Domnul a fost îndreptăţit când, 
după ce Iov şi-a pierdut toate posesiunile materiale, după moartea a zece copii, după 
distrugerea sănătăţii sale şi după expunerea inimii necredincioase a soţiei sale, Iov a 
zs, Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea Iov nu a păcătuit cu buzele 
sale. 
 Cartea Iov prezintă cinci moduri de suferinţă. 

1. Ura lui satan este în spatele ei. 1-2 
2. Este o enigmă pentru cel care suferă. 3 
3. Păcatul trebuie pedepsit. 4-31 
4. Suferinţa purifică. 32-37 
5. Ea este permisă de Dumnezeu care răsplăteşte pe cei credincioşi. 38-42 
Cartea lui Iov descoperă rezultatul trist al preocupării de sine (deşi nimeni nu a  

îndrăznit să-l blameze pentru că se afla în această stare). Imaginea este aceea unui 
credincios care este testat şi încercat până când învaţă că în tot ce consideră omul că 
are mai bun în el, nu locuieşte nimic bun. 
 Cartea se încheie cu o urmare fericită, cu credinciosul aplecat în umilinţă la 
picioarele lui Dumnezeu, primind binecuvântarea cerului, restaurarea a tot ce fusese 
pierdut şi răsplata deplină pentru credinţă şi loialitate. 
 Mulţi scriitori pretind că Iov este, mai degrabă, o alegorie şi că personajele 
cărţii sunt fictive. Cuvântul lui Dumnezeu demonstrează că această opinie nu este 
adevărată. Iov a fost un om real, la fel ca Daniel şi Noe (Ezechiel 14 :14), aşa cum 
Duhul Sfânt dă mărturie în cartea Iacov 5 :11. 
 Cartea Iov este, probabil, cea mai veche operă literară din lume. El a trăit 
înainte ca Israel să devină o naţiune. Nu există nici o menţiune de rituri Iudaice, 
maniere, obiceiuri sau ceremonii. Nu se spune nimic despre preoţie, sărbători sau 
sabate. La fel ca şi Abraham, Iov a acţionat ca un preot, peste casa lui. Nu se face nici 
o referinţă la vre-o jertfă legală specifică. Majoritatea cărţii arată către vremea 
patriarhilor. 
 Iov era un fiu al lui Isachar (Genesa 46 :3). Cei trei prieteni ai lui erau urmaşi 
ai lui Esau. Elifaz era din Idumea, el a trăit în Teman, un loc numit după un om din 
linia lui Esau (Genesa 36 :10-11). Locul era renumit pentru oamenii săi înţelepţi 
(Ieremia 49 :7). Locul era legat de Buz, fratele lui Uz (Genesa 22 :21, Ieremia 25 :23, 
Amos 1 :11-12). 
 Bildad venea din Şuah, un loc întemeiat de al şaselea fiu al lui Abraham, 
Keturah (Genesa 25 :2), care este menţionat în legătură cu linia lui Esau (Ieremia 
49 :8). Casa lui Naaman, din Zofar, este situată la şase mile spre sud de Lod, în 
ţinuturile de jos ale lui Iuda. 



 Autorul este Elihu, ceea se poate determina prin schimbarea la persoana întâi, 
în pasajele în care el joacă un rol. 
 Cartea are 1072 de versete şi 10.102 de cuvinte. Cuvântul-cheie este Eu, care 
apare de 333 de ori. 
 Cartea Iov se împarte uşor : 
 Introducerea 1-2 
 Dialogul 3-41 
 Concluzia 42 
  
 Primele cinci versete din capitolul 1, sunt bogate. În mod obişnuit, un om ar 
vorbi, mai întâi, despre bogăţia lui Iov, apoi despre familia lui şi, numai la urmă, dacă 
ar face-o, ar vorbi despre relaţia sa de inimă, cu Dumnezeu. Domnul inversează 
ordinea. Prima dată, El arată către inima lui Iov (v. 1), apoi către familia lui (v. 2) şi, 
numai după aceea, către bogăţia sa materială (vv. 3-4) şi îmbracă totul cu o altă 
privire asupra caracterului său (v. 5). Grija sa continuă a fost pentru starea inimii sale 
şi bunăstarea spirituală a familiei sale (v. 5). 
 În ce priveşte sinele, el era perfect. Privindu-l ca om, el era drept. Privind 
relaţia lui cu Dumnezeu, el se temea de Domnul. Privind lumea, el ocolea răul. Pe 
drept cuvânt, cartea începe cu aceste cuvinte, a fost un om. 
 Este important ce învăţăm, despre satan, din Iov 1. În primul rând, el avea 
acces la Dumnezeu, înaintea tronului. În al doilea rând, el cunoaşte pe oamenii care-I 
sunt credincioşi lui Dumnezeu şi doreşte să-i rănească. În al treilea rând, el nu poate 
acţiona împotriva acestor oameni fără permisiunea divină. În al patrulea rând, el ştie 
că Dumnezeu îi protejează pe oamenii Săi. În al cincilea rând, el nu poate trece de 
limitele puse de Domnul. În al şaselea rând, el poate controla armate. În al şaptelea 
rând, el poate controla vremea. În al optulea rând, el poate ataca trupul. În al nouălea 
rînd, el poate omorâ. 
 El a început prin atacarea sursei de comerţ a lui Iov – căutând să-l ruineze 
financial. După aceea, el i-a atacat sursa de confort, adică oile sale, de unde el obţinea 
căldură şi hrană – căutând să-l facă să sufere material. Apoi, el s-a dus după 
mijloacele de deplasare ale lui Iov, cămilele sale – pentru a-l izola comercial. Apoi, a 
lovit la sursa lui de operare, slujitorii lui – pentru a-l tulbura casnic. Apoi, el a atacat 
sursa lui de mângâiere, familia lui – pentru a-l răni emoţional. Nici o altă lovitură nu 
putea să fie mai mare pentru a distruge un om muritor. 
 Să  ne mai uităm odată la omul care era atacat. Iată ce spunea Dumnezeu 
despre el : 
 Slujitorul Meu Iov 1 :8 
 Nu este nimeni ca el 1 :8 
 El era drept  42 :7 
 El era unul din cei mai buni trei oameni  Ezechiel 14 :14 
Iată ce spunea omul despre el : 
 El i-a invăţat pe mulţi 4:3 
 El a întărit mâini obosite 4 :3 
 El a ridicat pe cei căzuţi 4 :3 
 El a sprijinit pe cei slabi 4:3 
 Concluzia este că se poate afirma cu siguranţă în fiecare inimă că suferinţa nu 
este, automat, o pedeapsă pentru păcat sau nedreptate. Se poate la fel de bine ca 
Dumnezeu să folosească credinţa celor mai buni slujitori ai Săi pentru a-l lovi pe 
diavol. 



 Iov avea trei prieteni care au auzit de nenorocirea lui. Ei au făcut o 
înţelegere...să vină...ca să-l încurajeze (2 :11). După şapte zile şi nopţi de tăcere care 
se datorau, probabil, faptului că, la sosirea lor, au găsit o situaţie mult mai rea decât 
şi-au imaginat, Iov a început să vorbească. Ceea ce urmează reprezintă o serie de 
discursuri mişcătoare şi strălucite, despre Dumnzeu, viaţă, suferinţă, om, salvare, 
speranţă, disperare, durere, îndoială şi teamă. Nu există nimic în toată literatura 
omenească, care să se apropie de minunile care se găsesc în Iov 3-41. 
 Discursurile se desfăşoară, după cum urmează 
 Primul discurs al lui Iov 3 Primul discurs al lui Zofar 11 
 Primul discurs al lui Elifaz 4-5 Al patrulea discurs al lui Iov 12-14 
 Al doilea discurs al lui Iov 6-7 Al doilea discurs al lui Elifaz 15 
 Primul discurs al lui Bildad 8 Al cincilea discurs al lui Iov 16-17 
 Al treilea discurs al lui Iov 9-10 Al doilea discurs al lui Bildad  18 
 Al şaselea discurs al lui Iov 19 Al treilea discurs al lui Bildad 25 
 Al doilea discurs al lui Zofar 20 Al nouălea discurs al lui Iov 26-31 
 Al şaptelea discurs al lui Iov 21 Elihu    32-37 
 Al treilea discurs al lui Elifaz 22 Domnul   38-41 
 Al optulea discurs al lui Iov 23-24   
  
 Prietenii lui Iov avea puncte diferite, pe care şi-au construit argumentele. 
Elifaz a avut o experienţă ciudată, într-o noapte (4 :12-16) şi şi-a bazat credinţele lui 
pe acest eveniment. Bildad ţinea la tradiţiile vechi şi şi-a format opiniile sale în jurul a 
câtorva vorbe înţelepte ale înaintaşilor. Zofar era mândru şi dogmatic. În final, tânărul 
Elihu susţinea că Dumnezeu nu face nici o greşeală şi pedepseşte chiar şi pe oamenii 
drepţi, spre binele lor. 
 S-au scris multe contra punctelor de vedere susţinute de fiecare dintre aceşti 
oameni. Ceea ce ei au spus, era adevărat. Problema este că aceasta nu era deloc 
adevărat şi pentru Iov. 
 Ei greşeau în trei locuri. În primul rând, ei nu au intrat în tristeţea lui Iov şi nu 
i-au arătat compasiune sau empatie. În al doilea rând, ei nu au recunoscut că 
Dumnezeu era mai mare decât opinia lor limitată despre El. În al treilea rând, ei erau 
prea mândri să asculte şi pe Iov şi să ia în consideraţie că era posibil ca el să aibă 
dreptate, şi nu ei. 
 Iov 14 :14-22 este o privire detaliată al scaunul alb de judecată. 
 Capitolul 33 conţine majoritatea doctrinelor fundamentale ale Noului 
Testament, inclusiv aceea a tratării celei mai largi a salvării personale din toată 
scriptura. 
 Să ne uităm la omul care este pierdut şi care se află sub convingerea sa de 
păcat, care-şi pierde toată bucuria din viaţa sa (vv. 14-20). El începe să-şi dea seama 
că Dumnezeu i-a cruţat viaţa, de multe ori (v. 18) şi că Dumnezeu, adesea, s-a ocupat 
de el, dar el nu a ascultat (v. 14). El începe să vadă moartea ca pe un duşman personal 
şi că distrugerea va fi finalul lui (vv. 21-22). 
 Păcătosul are nevoie de cineva credincios, care să-i transmită adevărul lui 
Dumnezeu, ca să-i arate acelui om că el nu este drept şi că Dumnezeu este drept (v. 
23). 
 Dacă omul pierdut îmbrăţişează acest adevăr, Dumnezeu, prin harul (graţia Sa) 
Lui, îl scapă de a merge în groapa iadului, prin intermediul răscumpărării (v. 24). El 
este născut din nou (v. 25) când el Îl cheamă pe Domnul şi dreptitutidinea lui 
Dumnezeu îi este impusă lui (v. 26). 



 Laudă fie Domnului, El face aceasta în mod frecvent. Dacă oricare om se 
pocăieşte, Dumnezeu va salva (vv. 27-30). 
 Ce revelaţie într-o carte care este mult mai veche decât oricare alta ! 
 Gândeşte-te la adevărul învierii credinciosului şi al celei de a doua veniri a 
Domnului Isus Cristos (19 :25-27), al incarnării şi lucrării de mijlocire a Domnului 
Isus Cristos (9 :30-35), a trezirii spirituale (14 :7-9). 
 În Iov 38 apare Domnul şi îi pune lui Iov, 184 de întrebări. El nu poate 
răspune la nici una din ele. După prima serie de întrebări, Iov este redus la tăcere 
(40 :4-5). După a doua rundă, el este adus la pocăinţă (42 :1-6). 
 Întrebările sunt puse grupat. Prima descoperă natura eternă a lui Dumnezeu 
(38 :4). Lecţia din această secţiune este că există un punct de vedere divin care are 
implicaţii dincolo de momentul prezent. 
 Următorul set are legătură cu autoritatea lui Dumnezeu (38 :11). Ele ne învaţă 
că există o limită pusă de Cel Prea Înalt, dincolo de care nu pot trece tristeţea şi 
încercarea. 
 Urmează, apoi, o întrebare despre dacă Dumnezeu este sau nu, suficient 
(38 :22-23). Lecţia pe care o învăţăm aici, este că există resurse divine dincolo de 
cerinţele conflictului curent. 
 În capitolele 39-41 avem o serie de întrebări privind provizia lui Dumnezeu 
pentru toate creaturile Sale, de la leu şi până la puiul de corb. Suntem învăţaţi că 
există o mare provizie pentru fiecare circumstanţă a vieţii. 
 Lucrarea de a ghici şi noţiunile comentatorilor privind creaturile din Iov 40-
41, sunt pline de umor şi de dezamăgire. În timp ce nu poate exista nici o îndoială cu 
privire la leviatan, există nenumărate posibilităţi privind behemoth. Trimiterile 
Biblice identifică clar leviatanul cu satan. 
 Există o metodă scripturală prin care cineva poate să se salveze pe sine şi să 
dobândească viaţa veşnică, fără ajutorul credinţei în Domnul Isus Cristos. Dumnezeu 
dă omului opţiunea de a câştiga salvarea sa. Tot ceea ce are cineva de făcut stă scris în 
Iov 40 :10-14. 
 Finalul fericit al problemei povesteşte cum Dumnezeu îi dă înapoi lui Iov tot 
ceea ce i s-a permis lui satan să i se ia de la el. De fapt, concluzia a fost prezisă de 
Elifaz, în primul său discurs ţinut lui Iov. Se poate ca el să fi vorbit ca să-l mustre pe 
omul aflat în suferinţă, dar cuvintele lui au fost profetice. 
 Fericit este omul pe care-l corectează Dumnezeu (5 :17-18). Şi aşa a fost el, 
în final (Evrei 12 :6). 
 El te va scăpa (5 :19-20). Şi aşa a fost (1 Corinteni 10 :13). 
 Tu vei fi ascuns.... tabernacolul tău va fi pace (5 :21-24). Acest fapt este 
evident în ultimele versete ale cărţii (Ion 16 :33). 
 Tu vei merge la mormântul tău la o vârstă înaintată (5 :24). Astfel se încheie 
povestirea (42 :16-17). 
 Este Biblia o carte nouă, pentru tine ? Ai citit-o adesea în trecut dar acuma ţi-
ai pierdut interesul faţă de ea, în prezent ? Grijile vieţii apasă asupra ta şi-ţi fură 
dragostea pentru Cuvânt ? Eu am o soluţie pentru toate acestea. 
 Stai într-un loc liniştit şi citeşte cărţile Rut, Ester şi Iov. 
 Te vei îndrăgosti de Cartea cărţilor. În toată lumea nu există nimic ca Ea. 
  
 
 
 

 



Psalmii 
 
 
 

 Psalmii cuprind cinci secţiuni care se potrivesc cu cele cinci cărţi ale lui 
Moise. Talmudul, în Kiduşun 33a, la fel ca versiunile vechi, au împărţit în acest fel 
Psalmii. Midroş, în Psalm 1 :1 spune ‘Moise a dat Israeliţilor cinci cărţi ale legii şi, 
corespunzător acestora, David le-a dat cinci cărţi ale Psalmilor.’ Numerotarea şi 
ordinea Psalmilor pare să fie foarte veche (Fapte 13 :33). 
 Psalmii 1-41 se compară cu Genesa şi au ca idee-cheie sfaturile lui Dumnezeu 
cu privire la om. Psalmii 42-72 sunt sesiunea din Exod, ideea-cheie fiind Israel. 
Această carte începe cu strigătul pentru eliberare al lui Israel şi se termină cu regele 
lui Israel care domneşte peste o naţiune răscumpărată. Psalmii 73-89 au ca notă 
dominantă, sanctuarul şi, de aceea, sunt o paralelă a cărţii Levitic. Psalmii 90-106 par 
să se potrivească cu cartea Numeri. Acest grup începe cu unul scris de Moise şi se 
termină cu unul care reaminteşte răzvrătirile lui Israel, în pustie. Psalmii107-150 sunt 
la fel ca Deuteronomul, prin aceea că ei se concentrează pe Cuvântul lui Dumnezeu. 
 O veniţi, să cântăm Domnului : să facem un zgomot vesel către Stânca 
salvării noastre (Psalmi 95 :1). Daţi DOMNULUI gloria ce se cuvine numelui Său : 
închinaţi-vă DOMNULUI în frumuseţea sfinţeniei (Psalmi 29 :2). Cartea este o 
colecţie ale exprimărilor omului, de laudă, adoraţie, închinare, rugăciune şi dor, faţă 
de Creatorul său. Cartea conţine 150 de poeme, aşezate pe muzică, pentru a fi folosite 
pentru închinare. Psalmii preamăresc pe Domnul. Ele înalţă atributele Sale, numele 
Său, Cuvântul Său şi bunătatea Sa. Fiecare experienţă omenească este relaţionată cu 
Dumnezeu. Vedem viaţa credinciosului zugrăvită în toate experienţele de bucurie, 
tristeţe, victorie şi eşec. 
 Psalmii sunt, de asemenea, plini de Isus Cristos. Ei descriu întreaga relatare 
privind suferinţa şi moartea Sa. El a spus, în Luca 24:44, Toate lucrurile trebuie să 
fie împlinite, care au fost scrise în Psalmi, cu privire la mine. Funcţia Sa profetică 
(22 :22), cea preoţească (40, 22, 49, 110), cea regească (Psalmi 2, 21, 45, 72), 
suferinţa Sa (22, 69) şi învierea Sa (16) sunt numai câteva din temele Mesianice care 
sunt tratate. Multe din titlurile Sale se găsesc în Psalmi, precum Psalmul 23. 
Divinitatea Sa şi domnia Sa universală (2), El este Domnul incarnat al creaţiei (8), 
căsătoria Mielului (45), domnia Sa eternă (72) şi drepturile la tron (89), că El este 
regele şi preotul etern (100), respins de liderii naţiunii (118) dar care are un regat fără 
sfârşit (132), toate acestea reprezintă numai câteva din temele care se găsesc în 
Psalmi. 
 Din cei 150 de Psalmi, 100 au numele autorului lor înscrise ca făcând parte din 
textul lor. David a scris 73 şi Asaf, un Levit, şef al muzicienilor sacri, a scris 
doisprezece. Fiii lui Core, Leviţii, care slujeau în templu în timpul domniei lui David, 
au scris zece. Solomon a scris doi. Heman, un Levit care a slujit ca muzician în timpul 
domniei lui David, a scris unul. Etan, probabil, un alt muzician sub domnia lui David, 
a scris unul, şi Moise a scris doi. În plus, Psalmii 2 şi 95, sunt atribuiţi lui David, de 
către Noul Testament (Fapte 4 :25, Evrei 4 :7). 
 Psalmii au inspirat închinare, rugăciune şi laudă, pentru Israel. Experienţele 
copilului lui Dumnezeu care trăieşte într-o lume căzută din cauza păcatului, sunt 
descrise grafic, precum îndoieli, temeri, doruri, speranţe, bucurii şi tristeţi. Cartea mai 
prezintă şi metoda corectă privind adevărata închinare, atitudinea corectă faţă de 
Dumnezeu, ocuparea cu Dumnezeu Însuşi şi satisfacţia găsită în El. 



 Mai sunt prezentate şi experienţele oamenilor răi, în contrast cu cele ale 
oamenilor drepţi, alături de destinul final al ambelor categorii. 
 Dincolo de toate acestea, Psalmii sunt o mare carte de profeţie. O mare parte 
din această carte dezvăluie adevărul cu privire la tribulaţie, a doua venire a Domnului 
Isus Cristos, veacul regatului, cer şi iad. 
 Tema cărţii este comuniunea credinciosului cu Dumnezeu prin închinare, 
rugăciune şi laudă. Cuvântul-cheie este laudă, care apare de 176 de ori, binecuvântat, 
binecuvântează şi binecuvântare, de 92 de ori. În cartea Psalmilor sunt 2461 de 
versete şi 43743 de cuvinte. 
 Să ne concentrăm pe secţiunea 1 din Psalmi. Aşa cum Genesa începe cu 
binecuvântarea divină a omului (Genesa 1 :28), la fel şi Psalmul 1 începe cu 
Binecuvântat este omul... Toată binecuvântarea este arătată ca fiind rezultatul unei 
relaţii corecte a omului cu Dumnezeu. Domnul este pomul vieţii pentru omul 
credincios. Meditând la El, un om devine ca un pom bine udat, în paradis. Dar în 
Genesa 3 omul s-a răzvrătit şi Psalmii 2-3 descriu consecinţele acestei rebeliuni. 
Ruina poate fi reparată numai de omul Cristos Isus, sămânţa femeii (Genesa 3 :15). 
Tot aşa, în această primă carte a Psalmilor, vedem pe Cristos în lucrarea Sa de 
împăcare, ca fiind singura cale prin care omul poate redobândi binecuvântarea 
pierdută din cauza păcatului. Psalmii 1-8 se ocupă de om. Psalmii 9-15  se ocupă de 
omul pământului, anti-christul. Psalmii 16-41 se ocupă cu omul, Cristos Isus. Psalmul 
central este Psalmul 21, care prezintă viaţa eternă şi binecuvântarea Regelui lui 
Dumnezeu. Treizecişişapte de psalmi, din această secţiune, au cuprins, în titlul lor, 
numele lui David, omul ales de Dumnezeu. 
 Psalmul 1 începe cu binecuvântare. Psalmul 2 se termină cu binecuvântare. 
Acelaşi lucru este adevărat despre ultimul Psalm al acestei secţiuni 1 (41 :1, 13). 
 Psalmul al doilea din fiecare din cele cinci secţiuni, se ocupă cu duşmanul. 
 Minunatul Psalm 22 prevesteşte crucificarea lui Cristos şi rezultatele sale 
binecuvântate. David profeţeşte despre suferinţele şi gloria omului Isus Cristos. Într-o 
mişcare din trei părţi, Isus este văzut ca fiind Păstorul Cel Bun al pământului, în 
moarte (Psalm 22), Marele Păstor al Cerului, prin înviere (Psalm 23) şi ca Marele 
Păstor care vine pe pământ, în gloria Sa (Psalm 24). 
 Psalmul 24 se referă la primul şi al doilea David. El se leagă de intrarea 
chivotului legământului în Sion, reprezentând venirea gloriei Regelui Isus. La acest 
eveniment se referă patru Psalmi – 68, pornirea procesiunii ; 24- intrarea efectivă în 
Sion ; 87- bucuria intrării ; 105- sărbătorile care au urmat acestui eveniment. 
 Titlul Ebraic al Exodului este Şi acestea sunt numele, cu mare dreptate. Cartea 
vorbea despre faptul că Domnul îl cunoaşte pe Moise după numele lui (Exod 33 :12, 
17), Moise a întrebat în numele cui trebuia el să le vorbescă Israeliţilor (Exod 3 :13), 
Domnul Şi-a descoperit Numele (3 :14-15) şi L-a proclamat (6 :3 ; 33 :19). Despre 
îngerul trimis înaintea poporului, Domnul a zis, Numele Meu este în el (Exod 23 :21). 
Moise i-a vorbit lui Faraon în numele cel nou (5 :23) şi Faraon a fost ridicat ca 
Numele Meu să fie declarat peste tot pământul (9 :16). Exodul avea porunca cu 
privire la Numele Domnului (20 :7). Despre Bezaleel se spune că a fost chemat după 
nume (31 :2 ; mai vezi şi 31 :6 ; 35 :30, 34). În cartea Exod, am avut instrucţiunile 
peculiare pentru gravarea numelor pe mânerul de piatră al efodului (28 :9-12) şi pe 
platoşa (28 :15-21) care era purtată în mod strict (39 :6-14). Astfel, numele fiilor lui 
Israel, erau duse înaintea Domnului, cu sângele răscumpărător, în Sfânta Sfintelor. 
Mai mult, numele apar la începutul cărţii Exod, în legătură cu ruina şi, la final, în 
legătură cu răscumpărarea, în timp ce avem Numele Domnului proclamat peste tot. 
De aceea, cartea Exod este cartea răscumpărării. 



 Al doilea grup al Psalmilor are multe legături cu cartea Exod. În acest set, 
sfatul şi scopurile lui Dumnezeu sunt concentrate în jurul naţiunii lui Israel. Ea se 
deschide cu strigătul din adâncul ruinii şi opresiunii (42) şi se termină cu regele care 
domneşte peste naţiunea răscumpărată (72), adus din nou, pentru a doua oară, din cele 
patru colţuri ale pământului. Observă că în aceşti Psalmi se fac multe referinţe la 
Sinai, Miriam şi la alte evenimente din cartea Exod. 
 În Psalmi 42-49 vedem ruina lui Israel, Psalmii 50-60 vedem răscumpărătorul 
lui Israel şi, în Psalmii 61-72, vedem răscumpărarea lui Israel. În această secţiune 
găsim Psalmii copiaţi de Ezechia pentru a fi folosiţi în templu şi un mare material 
profetic care tratează a doua venire a Domnului Isus Cristos. De exemplu Psalmul 50 
se ocupă cu judecarea naţiunilor. De la răsăritul şi până la apusul soarelui, (v. 1, 
pământesc)...Domnul venind din Sion (v. 2)...Dumnezeul nostru va veni, ...foc 
mistuitor şi furtună (v. 4). Sfinţii legământului, Israel, sunt adunaţi la Domnul (v. 5). 
 În această secţiune a Psalmilor sunt multe astfel de pasaje. 
 Cântece de pocăinţă sunt 6, 25, 32, 38, 51, 102, 130, 143. 
 Psalmul 55 este un exemplu de un psalm de imprecaţie. Acestea sunt strigăte 
pentru a cere judecata şi distrugerea duşmanilor. Să găseşti vină la ei înseamnă, cum 
fac mulţi, să găseşti vină lui Dumnezeu. Un chirurg va tăia o tumoră care ameninţa cu 
moartea viaţa pacientului său. La fel, când persoanele ajung la o stare de corupţie care 
ameninţă toată societatea, Dumnezeu trebuie să intervină şi să le îndepărteze prin 
instrumentele alese de El. 
 În ce priveşte pe Salvatorul suferind, consideră Psalmul 69. Versetul 4 se 
potriveşte cu Ioan 15:25, versetele 14-20 se referă la Gheţimani (Matei 26:36-45), 
versetul 21 se referă la cruce (Matei 27:34-48, Ioan 19:29), versetele 22-28 se referă 
la Romani 11:9-10 şi versetul 25 se referă la Iuda Iscarioteanul (Fapte 1:20). Psalmul 
este citat de şapte ori, în Noul Testament. 
 Cuvintele amen şi amen încheie primele trei diviziuni ale Psalmilor. Când este 
realizat Psalmul 72, va fi împlinită toată profeţia cu privire la Israel. 
 În această secţiune se găsesc Psalmii daţi de fiii lui Core (42, 44, 45, 47, 48, 
49). Strămoşul lor s-a dus în groapă dar Dumnezeu i-a iertat pe aceia dintre fiii lor 
care s-au alăturat oamenilor Domnului, înainte să cadă judecata (Numeri 26 :11 ; 
16 :32). Ei au înregistrat, mai târziu, aceste imnuri, pentru Dumnezeu. 
 Ultimii patru Psalmi din secţia Exod par să se potrivească cu ultimii patru din 
secţiunea Genesa. Compară următorii : 
 38 Titlu     70 Titlu  
 38 :4, 11, 22     69 :1, 2, 8, 13 
 40 :2, 3, 6, 13-17    69 :14, 30-31 
 41 :1      72 :13 
 41 :2-3, 7-8     71 :10-13, 18 
 41 :13      72 :18-19 
 În cartea Psalmilor Dumnezeu este rugat să Se ridice, de un număr de zece ori. 
Această expresie apare numai o singură dată, în afara cărţii. În fiecare caz, referinţa se 
face la viitorul lui Israel. Dumnezeu este rugat să Se ridice : Şi salvează-mă (3 :7), în 
mânia Ta (7 :6), să nu biruiască nici un om (9 :19), ridică-Ţi mâna (10 :12), 
dezamăgeşte şi doboară duşmani (17 :13), nu ne alunga (44 :23), răscumpără-ne 
(44 :26), pledează cauza Sa (74 :22), judecă pământul (82 :8), intră în odihna Sa 
(132 :8). 
 
 Psalmii 73-89 corespund cu cartea Levitic şi se focalizează asupra 
sanctuarului, care este menţionat în aproape fiecare psalm din această secţiune. 



(84 :1). Secţiunea este preocupată aproape în întregime cu închinarea şi nu are nevoie 
de mult comentariu. Vedem sanctuarul, de la ruina sa şi pâna la restaurarea sa. În 
această secţiune se află Psalmii lui Iosia, care a curăţat templul. 
 Secţiunea începe cu un om care este tulburat în credinţa lui datorită 
prosperităţii celor răi (v. 3). Tot ce el a văzut, l-a adus la disperare. Asta până când el 
a  intrat în sanctuarul lui Dumnezeu şi a înţeles finalul lor (73). Acest fapt dă tonul 
pentru această secţiune a psalmilor. 
 Un popor aflat în necaz (74) care-I mulţumeşte lui Dumnezeu pentru 
eliberarea promisă (75), aşa cum El a făcut când ei au ieşit din Egipt (76). Această 
temă este repetată în Psalmul 77. 
 Să luăm în considerare câteva pasaje din această porţiune a Psalmilor. Psalmul 
76 începe : În Iuda Dumnezeu este cunoscut : Numele Său este mare în Israel. În 
acest Psalm găsim patru nume : Iuda, pentru că regele David venea din acest trib, 
pentru că Ierusalem era în teritoriul său şi pentru că Iuda, tribul conducător, a venit la 
ai săi, sub domnia lui David. Urmează, apoi, numele Israel pentru că David a luat 
Salemul, fapt ce era în legătură cu ocuparea sa a tronului peste tot Israelul. Al treilea 
nume este Salem, pentru că el a fost capturat de David şi a fost făcut capitala regatului 
unit. Salemul era vechiul nume Iebusit pentru Ierusalem. Şi Sion, pentru că acesta era 
locul tabernacolului lui Dumnezeu. 
 În Psalmul 78, păcatele lui Israel sunt legate de minunile lui Dumnezeu : 
păcate (vv. 9-11), minuni (vv.12-16), păcate (vv.17-22), minuni (vv. 23-29), păcate 
(v. 30), minuni (v. 31), păcate (v. 32), minuni (vv. 33-35), păcate (vv. 36-37), minuni 
(vv. 38-39), păcate (v. 42),  minuni (vv. 43-45), păcate (vv. 56-58) şi minuni (vv. 59-
72). 
 Păgânii murdăriseră sanctuarul (79), via Domnului este distrusă (80) şi inima 
găseşte, din nou, speranţă în viitor, uitându-se către eliberarea trecută din Egipt (81). 
Dumnezeu va coborâ din cer ca să judece zeii (82) şi va veni să distrugă confederaţia 
celor zece naţiuni şi să domnească peste pământ (83). 
 În Psalmul 84, versetele 1 şi până la 4, se ocupă cu preoţii şi poziţia lor (v. 3). 
Versetele 5 la 8 se ocupă cu peregrinii şi drumul lor (v. 6). Versetele 9 la 12 se ocupă 
cu priorităţile şi o preferinţă (v. 10). 
 Dumnezeu va avea milă de pământ, îi va aduce înapoi pe captivi şi va reînvia 
naţiunea (85). El va păstra pe oamenii legământului (86) şi va restaura cetatea 
Sionului (87). Totuşi, o persoană trebuie să aibă o salvare personală sau îşi va pierde 
sufletul în groapa iadului (88). 
 Secţiunea aceasta se încheie cu Psalmul 89. Versetele 1-4 înalţă îndurările 
Domnului legate de legământul Davidic. Ethan, Meraritul (1 Cronici 6 :44 ; 15 :17) 
era un regalist care cunoştea că binecuvântările depindeau de persoana care se afla pe  
tron. Versetul 4 putea fi împlinit numai de un rege divin. 
 În versetele 5-37 avem un comentariu despre îndurările care pot fi aşteptate 
din partea unui Dumnezeu omnipotent, în timp ce, în versetele 38-52, citim despre 
dilema scriitorului. Tot ce era în legătură cu legământul, era în dezacord. El a devenit 
nerăbdător (vv. 47-48) şi a disperat după ajutor atunci când s-a gândit la ruina apărării 
lui Israel. 
 Psalmul se termină brusc când Israelul este cotropit sub Nabucadneţar, mai 
mult decât sub Titus. Dar legământul va fi păstrat (Evrei 11 :13). 
 Cartea Psalmilor defineşte pentru noi pe oamenii care sunt binecuvântaţi. 
Definiţia detaliată a unor astfel de oameni cuprinde următoarele calităţi: 
 Se desfată în Lege    1:1-2 
 Îşi pun încrederea în El   2:12 



 Se tem de Domnul    12:1 
 Li se iartă greşelile    32:1 
 Naţiunea Îl are pe adevăratul Dumnezeu 33:12 
 Se refugiază în Dumnezeu   34 :8 
 Se gândeşte la cei săraci   41 :1 
 Locuieşte în casa lui Dumnezeu  84 :4 
 Tărie în Domnul    84 :5 
 Pedepsit de Dumnezeu   94 :12 
 Păzeşte mărturiile Sale şi-L caută cu toată 
  Inima     119 :2 
 
 Grupul de Psalmi corespunzător cărţii Numeri cuprind imnurile 90-106. Titlul 
Numerilor din canonul Ebraic este, În Pustie. Modelele găsite aici se referă la 
călătoria unui peregrin. La fel găsim şi în a patra colecţie a Psalmilor. Psalmul 90 se 
deschide cu o rugăciune a lui Moise, omul pustiei. Tema centrală a lui are ca 
învăţătură pământul. Sfaturile şi scopurile lui Dumnezeu sunt sărbătorite cu privire la 
pământ şi la naţiunile care-l locuiesc, de la ruină şi până la glorie. Păcatul a ruinat, nu 
numai omul dar Blestemat este solul din cauza ta. Simbolurile din această carte 
cuprind munţi, dealuri, ape, iarbă, pestilenţă, pomi, etc. Fericirea lumii va fi găsită 
numai atunci când creatorul ei va domni în dreptate. În Cristos toate naţiunile 
pământului vor fi binecuvântate (vezi Psalmul 96 :11). 
 La fel ca secţiunea a treia, aceasta conţine şaptesprezece Psalmi ; 90-91 ai lui 
Moise, 100 şi 103 ai lui David şi ceilalţi sunt anonim, potrivindu-se cu ideea de 
pustie. 
 Cei doi Psalmi care deschid secţiunea povestesc despre experienţele din 
pustie, ale lui Moise. Timp de 38 de ani, au murit în pustie (90) un număr de peste 
600.000 de războinici şi totuşi naţiunea a stat sub umbra Atotputernicului (91). 
Fiecare referinţă la moarte, făcută în Psalmul 90, este colectivă, nouă, noi, nostru, dar 
referinţele la salvare şi eliberare, făcute în Psalmul 91, sunt personale. Observă 
promisiunile din versetele 15-16. 
 Trei psalmi din această categorie încep cu cuvintele DOMNUL domneşte (93, 
97, 99) şi fiecare se termină cu gânduri de sfinţenie, arătând că atunci când Dumnezeu 
domneşte, totul va fi sfânt (Revelaţia 4 :8). 
 Este cunoscut faptul că Psalmul al patrulea din fiecare secţiune, se ocupă cu 
stăpânirea Domnului asupra pământului (4, 45, 76, 93, 110). 
 Domnul declară că El are cunoştinţă de faptele oamenilor răi (94), fapt care 
face ca turma Sa să cânte (95-96). Ei se bucură la venirea Sa (97) ca să judece lumea 
(98), ca să domnească în dreptate (99), ca să-i primească cu bine pe oamenii aleşi de 
El, în prezenţa Sa (100), acolo unde ei se vor purta potrivit cu sfinţenia Sa (101). 
 În Psalmul 103, noi ne bucurăm în mila lui Dumnezeu. El este blând (v. 4), 
îmbelşugat (v. 8), ajunge până la cerul cel mai înalt (v. 11) şi este etern (v. 17). 
 Secţiunea se încheie cu o expansiune asupra povestirii creaţiei din Genesa 1 
(104) şi cu doi psalmi care repovestesc istoria lui Israel (105-106). 
 Porţiunea corespunzătoare cărţii Deuteronom, din Psalmi, se concentreză pe 
viaţa spirituală susţinută de cuvintele lui Dumnezeu. Tot ceea se speră, în primele 
patru cărţi, binecuvântare pentru om, strângerea lui Israel, construirea Sionului, 
restaurarea pământului, sunt legate împreună în cuvintele lui Dumnezeu care sunt 
scrise pe inimă. Tonul pentru această secţiune, este în Psalmul 107 :20 : El Şi-a trimis 
Cuvântul. 



 A patra carte se încheie cu o singură doxologie de amen şi Psalmii 104-106 
conţin primi haleluia din cartea Psalmilor. Până aici a existat mult conflict şi 
încercare, dar în Psalmul 146 şi, până la final, avem turnate laude care se ridică către 
mare final în Psalmul 150. 
 În Psalmul 107 există şase categorii de oameni, cei răscumpăraţi (vv. 1-7), 
rebelii (vv. 8-14), nebunii (vv. 15-20), marinarii (vv. 21-30), bogaţii (v. 31-43) şi 
săracii (vv. 31-43). 
 Psalmul 109 ne duce inimile către trădarea şi respingerea Domnului Isus 
Cristos. Psalmul 110 urmează corect, ocupându-se cu marea funcţie de preot a 
Domnului Isus Cristos. În Noul Testament, versetul 1 este citat sau se face referire la 
el, de şapte ori. 
 Laudele din Psalmii 11-113, sunt tulburător de emoţionante. Trecerea Mării 
Roşii (114), nebunia idolatriei (115), bucuria salvării (116), reprezintă chemări pentru 
a cânta. Cel mai scurt capitol din Biblie, este universal şi etern în scopul său (117). 
 Învierea este celebrată în Psalmul 118 şi Cuvântul lui Dumnezeu este înălţat în 
Psalmu 119. Se crede că Psalmul 118 a fost scris ca să fie cântat la dedicarea 
templului lui Solomon. Din cartea Regilor învăţăm că pietrele pentru templu erau 
toate tăiate perfect, înainte să fie trimise spre marea clădire aflată pe vârful Muntelui 
Moria. Tradiţia Iudaică spune că aceste pietre aveau toate, practic, aceeaşi mărime şi 
formă, dar numai o singură piatră era atât de diferită de toate celelalte încât 
constructorii nu ştiau ce să facă cu aceasta. Crezând că este o greşeală, au aşezat-o pe 
role şi au împins-o peste marginea muntelui, în valea de dedesubt. Când templul se 
apropia de terminare, nu se găsea nici o piatră care să se potrivească pentru a fi piatra 
din vârf. A fost trimisă vorbă ca să se caute o piatră. Răspunsul a fost, ‘Am trimis-o 
demult.’ Un vechi lucrător şi-a adus aminte de piatră. A fost trimisă o echipă de 
căutare şi piatra a fost găsită acoperită cu moloz şi resturi, fiind ridicată cu mare efort 
şi s-a găsit că se potrivea perfect. Tradiţia spune că de aici vin cuvintele din versetul 
22, Piatra pe care au refuzat-o constructorii, a devenit piatra din capul colţului. 
 O, cum iubesc eu legea Ta (Psalmul 119 :97), este mult mai bun decât psalmii 
care plâng consecinţele neascultării. Al patrulea grup de psalmi se termină cu un 
singur amen, ca doxologie, din prima grupă de trei. Psalmii 104 până la 106, conţin 
primul halleluiah din cartea Psalmilor. Au existat multe conflicte şi încercări dar 
începând cu Psalmul 146 şi până la finalul cărţii, avem o abundenţă de laude. 
 Psalmul 119 este o mină de aur, capodopera Bibliei. Din cele 176 de versete 
ale sale, numai trei menţionează direct Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este 
menţionat în fiecare verset. Scriitorul este hotărât să asculte de Cuvântul lui 
Dumnezeu, indiferent cât îl costă (vv. 22, 50-53, 95, 98, 115). Cheia este numărul 8. 
Fiecare secţiune are 8 versete. Sunt 8 titluri date pentru Biblie, în primele nouă 
versete, Legea DOMNULUI, mărturii, căi, precepte (de două ori), statute, porunci, 
judecăţi şi cuvinte. Sunt 8 imagini ale Bibliei ; apă pentru curăţire (v. 9), bogăţie şi 
comoară (vv. 14, 73, 127, 162), companion şi prieten (v. 24), un cântec de cântat (v. 
54), miere (v. 103), o lampă (vv. 105, 130), mare pradă (v. 162), o moştenire (v. 111). 
 Sunt 8 lucruri pe care le face Biblia ; binecuvântează (vv. 1, 2), dă lumină 
(vv.25, 37, 40, 50, 88, 93), dă tărie (v. 28), dă libertate (v. 45), împarte înţelepciune 
(vv. 66, 97-104), creează adevăraţi prieteni (v. 63) şi dă mângăiere şi întărire (vv. 76, 
92, 50-82), care este important precum mai mult de şaizeci de versete din psalmi, 
menţionează încercare şi persecuţie. Ea mai dă şi direcţie (v. 133). 
 Sunt 8 lucruri care trebuie să fie făcute cu Biblia, s-o iubeşti (vv. 97, 159), s-o 
preţuieşti (vv. 128, 172), s-o studiezi (vv. 7, 12, 18, 26, 27), s-o memorizezi (11), să 



meditezi la ea (vv. 15, 23, 48, 78, 97, 99, 148), s-o crezi (42), să asculţi de ea (vv. 1-
8), şi s-o declari (vv. 13-26). 
 Psalmii acrostihici sunt aceia în care literele iniţiale ale versetelor succesive, 
urmează alfabetul Ebraic. Acestea sunt 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. În 
Psalmul 119, fiecare secţiune de opt versete, are o literă a alfabetului Ebraic drept 
titlu, şi fiecare verset din fiecare secţiune începe cu acea literă. 
 Observă referinţele (trimiterile) din Psalmul 119, folosind înviat. 
 Psalmii 120-134 corespund cu numărul anilor adăugaţi la viaţa lui Ezechia şi 
zece din ei îi sunt atribuiţi lui. Ei sunt numiţi cântecele treptelor, corespunzător cu 
mişcarea înapoi, a umbrei soarelui, pe cadranul lui Ahaz (Isaia 38:20, 2 Regi 20:8-
11). Patru psalmi îi sunt atribuiţi lui David şi Psalmul 128 îi este atribuit lui Solomon. 
Aceşti psalmi sunt aranjaţi în cinci grupe de câte trei. În fiecare grup, subiectul 
primului este necaz, al doilea, Încrede-Te în DOMNUL, în timp ce al treilea vorbeşte 
despre binecuvântare şi pace în Sion. Necazul din Psalmul 120 este, probabil, asediul 
lui Senaharib. 
 Casa DOMNULUI erau grija şi dorinţa constante pentru ambii. Ezechia şi-a 
început domnia deschizând uşile acesteia şi curăţind-o. În 2 Cronici 29-31, ea este 
menţionată de 17 ori. Acolo el a desfăşurat scrisoarea lui Senaharib, înaintea 
Domnului (Isaia 37-14). În boala sa mortală, rugăciunea sa şi răspunsul la ea, au fost 
amândouă, legate de ea (2 Regi 20 :5). Semnul pe care el l-a cerut, a fost legat de ea 
(2 Regi 28, Isaia 38 :22) şi cântecele sale au fost cântate acolo (Isaia 38 :20). 
 Psalmul 126 se referă la trezirea din 2 Regi 19 :35 şi ilustrarea acesteia este în 
Luca 24 :41 şi Faptele Apostolilor 12 :9. 
 Compară Psalmul 138 :2 cu Filipeni 2 :10-11 şi fii uimit la locul de onoare pe 
care Dumnezeu îl acordă Cuvintelor Sale.  
 Noi avem gloria decretului lui Dumnezeu că fiecare persoană a fost creată în 
pântece de către mâna Sa (Psalmul 139). 
 Oamenii care suferă strigă pentru a fi răzbunaţi (Psalmul 140) şi aşteaptă pe 
Domnul pentru ajutor (Psalmul 141) atunci când nu mai există nici un alt ajutor 
(Psalmul 142) şi ei sunt copleşiţi (Psalmul 143). 
 Ultimii psalmi sunt numiţi psalmii Halleluiah. Ei sunt un ecou la cele cinci 
secţiuni care alcătuiesc cartea. Psalmul 146 – Genesa (cf. v. 4 cu Genesa 2 :7, v. 5 cu 
Genesa 28, v. 6 cu Genesa 1). Psalmul 147 – Exod (cf. v. 4 cu Exod 1:1, vv. 2, 20 cu 
zidirea naţiunii, Exod 1:7-20) şi Psalmul 148 – Levitic (cf. v. 14 cu poporul lângă el, 
Levitic 10:3). Psalmul 149 – Numeri (cf. v. 5-9 cu Numeri 14:21; 21:17-24 cu 
naţiunile conduse şi binecuvântate de sfinţi. Psalmul 150 – Deuteronom (cf. v. 2 cu 
Deuteronom 3:24). 
 Pentru oamenii cărora nu le pasă, acestea sunt detalii nesemnificative. Pentru 
cei sfinţi, ele sunt dovezi sigure că Biblia nu este o carte omenească. 
 Nu este înţelept să stăruim mult asupra presupuselor traduceri şi semnificaţii 
ale numelor din Biblie. Elevul Cuvântului va afla că o duzină de cărţi pot să ofere o 
varietate diferită de semnificaţii pentru numele Emima sau Absalom. Dedesubt se află 
unele sugestii colectate, referitor la semnificaţia unor cuvinte neuzuale care se găsesc 
în notaţiile din Psalmi.22 Acestea nu sunt autoritative. 
Alamoth (46)  Chemare pentru glasuri de femei sau sunetul echivalent de 
coarde. 
Gitit (8, 81, 84) Presă de vin sau cântec. Instrumente din Gat. Sau referitor la 
sărbătoarea corturilor. 

                                                 
22 Toate ediţiile Bibliei nu conţin aceste notaţii. Ele nu sunt considerate a fi o parte din textul actual. 



Iedutum (39, 77) Un conducător de cor sub David. 
Maschil (13 dintre ei) Meditaţii, fiecare vorbind despre antichrist. 
Michtam  Un răspuns nedefinit. Unii sugerează o legătură cu ispăşirea. 
Mismor  A lovi un instrument. 
Neghinot (7 din ei) Un instrument cu coarde. 
Nehilot (5)  Un instrument cu aer. 
Selah   Un interludiu (o oprire). 
Şeminit (9)  O optime sau o octavă. 
Şigaion (7)  Muzică neregulată (numită acum jazz), sau un strigăt tare, în 
pericol sau bucurie. 
Şir   Un cântec, în general, poate fi sacru sau secular. 
Tehila (145)  Laudă. 
Tefila   Rugăciune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proverbe 

 
 
 

 Potrivit cu 1 Regi 4 :32, regele Solomon a avut 3000 de proverbe. Aici sunt 
unele date lui de către Dumnezeu şi care sunt înregistrate pentru încurajarea noastră. 
 Proverbele sunt o carte foarte uşoară de analizat. Capitolele 1-9 sunt lauda 
înţelepciunii lui Solomon. În 1 :1-7 înţelepciunea este zugrăvită ca o femeie dreaptă. 
Poziţia sa în contrast cu nebuniile zugrăvite ca fiind o femeie rea, se desfăşoară de la 
1 :8-9 :18. 
 Proverbe 10 : 1-24 :36 reprezintă zicerile diferite ale lui Solomon. Acestea 
sunt împărţite în proverbe care folosesc contrastul, pentru a da învăţătură (10 :1-
15 :33), proverbe care folosesc paralelismul, pentru a da învăţătură (16 :1-22 :16) şi 
cuvinte simple de înţelepciune (22 :17-24 :22). Acestea sunt ziceri care sunt 
paralelizate cu înţelepciunea Egipteană (22 :17-23 :12) şi cu cele care nu au o astfel 
de comparaţie (23 :13-24 :22). Apoi există un appendix la cuvintele de înţelepciune în 
Proverbe 24 :23-24. 
 Proverbe 25 până la 29 sunt ziceri ale lui Solomon care au fost editate de 
oamenii lui Ezechia. Cuvintele lui Agur din Proverbe 30 şi ale lui Lemuel din 
Proverbe 31, încheie cartea. Cartea Proverbe conţine 915 de versete şi 15.043 de 
cuvinte. 
 Forma literară a proverbelor este, în cea mai mare parte, aceea a cupletelor, 
folosind unul sau trei tipuri de paralelism. Acestea sunt : 

1. Paralelism sinonim, unde a doua clauză spune din nou ce ni se dă în prima. 
Judecăţile sunt pregătite pentru batjocoritori şi loviturile pentru 
spinările nebunilor (19 :29). 

2. Paralelism sintetic, unde a doua clauză dezvoltă ideea primeia. 
Teroarea unui rege este ca răgetul unui leu ; acela care îl provoacă la 
mânie păcătuieşte împotriva vieţii sale (20 :2). 

3. Paralelism antitetic unde un adevăr care este declarat în prima clauză, este  
Intărit în a doua, prin contrastarea cu un adevăr opus. 
Lumina celor drepţi se bucură, dar lampa celor răi va fi stinsă (13 :9). 

Cuvântul-cheie din cartea Proverbe, este înţelepciune. Înţelepciunea este o  
problemă spirituală a inimii. Proverbele menţionează trei tipuri de oameni, care se află 
în disperată nevoie de înţelepciune : cel nebun, cel simplu şi cel batjocoritor (1 :20-
23). 
 Omul nebun (sau prost) urăşte instrucţia (1 :7, 22), se încrede în sinea sa 
(12 :15), vorbeşte fără să se gândească (29 :11) şi îşi bate joc de păcat (14 :9). 
 Omul care este simplu este acela care crede totul şi pe oricine (14 :15), este 
uşor păcălit pentru că nu are înţelegere (7 :7), el nu poate vedea înainte (22 :3), aşa că 
el ajunge mereu în necazuri. 
 Omul batjocoritor râde de înţelepciune pentru că ea este prea sus pentru el 
(14 :6) şi el crede că ştie totul (21 :24). Deoarece el nu învaţă niciodată din mustrare 
(9 :7-8 ; 13 :1), el va fi judecat (19 :25). 
 Toţi aceşti oameni din toate cele trei categorii, sunt chemaţi de înţelepciune, în 
Proverbe 1 :22. Când înţelepciunea face o a doua chemare (8 :5), chemarea nu include 
pe batjocoritor pentru că el a râs şi şi-a bătut joc de prima chemare (1 :25-26). A treia 
chemare este făcută numai omului simplu (9 :4) pentru că omul nebun s-a hotărât să 
urmeze nebunia şi primeşte moarte (8 :36 ; 5 :22-23). Batjocoritorul primeşte 



distrugere (6 :32), cel simplu, în cele din urmă, a respins chemarea şi a sfârşit în iad 
(9 :18). 
 Pentru a contrasta aceste trei categorii de oameni care resping adevărul, avem 
pe omul înţelept care ascultă de instrucţie (1 :5), care ascultă de ce aude (10 :8), care 
reţine ceea ce învaţă (10 :14), care îi câştigă pe alţii, pentru Domnul (11 :30), care 
fuge de păcat (14 :6), care îşi controlează limba (16 :23) şi care are grijă în lucrarea 
zilnică (10 :5). Expresia-cheie este teama de DOMNUL, o expresie care se găseşte de 
14 ori, în cartea Proverbe. 
 Calea înţelepciunii se găseşte în capitolele 2 până la 4, cuvintele căi sau 
drumuri fiind folosite în 2 :8, 9, 13, 15, 18-20 ; 3 :6, 17 ; 4 :11, 14, 17, 18, 25, 26. În 
capitolul 2 vedem că înţelepciunea protejează drumurile noastre (v. 8) dându-ne 
armura divină (v. 7) şi păzindu-ne pe cale (v. 8). Ea ne păzeşte de oamenii 
neascultători (v. 12-15), şi de femeile străine (v. 16-22). 
 În capitolul 3 învăţăm că înţelepciunea ne conduce drumurile (v. 5-6) dacă noi 
ascultăm de Domnul (v. 1-4), dacă ne încredem în Domnul (v. 5), dacă ascultăm de 
Domnul (v. 6), dacă ne temem de Domnul (v. 7), dacă-L onorăm pe Domnul (v. 9) şi 
dacă ne supunem Domnului (v. 11). 
 În capitolul 4 ni se spune că înţelepciunea ne desăvârşeşte drumurile (v. 18) 
penru că drumul devine mai luminos. Primele 13 versete ne spun ce face înţelepciunea 
pentru noi şi versetele 20-27 ne spun cum să ne purtăm cu înţelepciunea. 
 Proverbele indentifică multe lucruri pe care le consideră abominaţiuni. Omul 
pervers (3 :32), o privire mândră, o limbă mincinoasă, mâni care varsă sânge 
nevinovat, inimi care plănuiesc imaginaţii rele, picioare care sunt iuţi să alerge spre 
rău, mincinoşi, semănători de discordie între fraţi (6 :16), răutate (8 :7), o balanţă falsă 
(11 :1), sacrificii aduse de cei răi (15 :8), calea celor răi (15 :9), gândurile celor răi 
(15 :26), mândria inimii (16 :50), cei care justifică pe cei răi şi condamnă pe cei drepţi 
(17 :15), greutăţi şi măsuri diferite (20 :10), rugăciunile celor rebeli (28 :9), sunt toate 
abominabile pentru Domnul. 
 O mare parte din carte vorbeşte despre limbă. Caută referinţele despre 
folosirea bună şi rea, a darului vorbirii. 
 Cartea identifică lucruri care tind spre sărăcie. Acestea cuprind reţinerea a mai 
mult decât este nevoie (11:24), refuzarea instrucţiei (13:18), vorba deşartă (14:23), 
dragostea de somn (20:13), asuprirea celor săraci şi darea la cei bogaţi (22:16), beţia, 
îmbuibarea de mâncare şi somnolenţa (23:21), umblarea după oameni de nimic 
(28:19) şi goana după a fi bogat (28:22). 
 Elevul Proverbelor trebuie să se gândească la descoperirea pe care o face cu 
privire la gândurile celor răi şi la cele paisprezece versete despre teama de 
DOMNUL. 
 În Proverbe se găsesc 34 de afirmaţii separate, făcute despre oamenii înţelepţi, 
şi acestea trebuie studiate cu rugăciune. 
 Mai există şi 17 lucruri mai bune. Acestea sunt înţelepciunea cu privire la aur 
(3 :14 ; 8 :19), înţelepciune cu privire la argint (3 :14 ; 8 :19), înţelepciune cu privire 
la rubine (3 :15 ; 8 :11), dispreţuirea omului faţă de cinstirea sinelui (12 :9), puţin cu 
teamă de Dumnezeu faţă de bogăţii cu necaz (15 :16), cina cu dragoste comparativ cu 
petrecere cu ură (15 :17), încet la mânie comparat cu temperamentul iute (16 :32), 
cineva care-şi controlează spiritul faţă de unul care este nestăpânit (16 :32), linişte faţă 
de ceartă (17 :1), cinste faţă de minciună (19 :1), sărăcie faţă de minciună (19 :22), 
locuind singur faţă de a locui cu o femeie certăreaţă şi arţăgoasă (21 :9 ; 25 :24), 
locuind în pustie faţă de a locui cu o femeie mânioasă (21 :19), a fi înălţat faţă de a fi 
înjosit înaintea omului (25 :7), mustrare deschisă faţă de iubire în ascuns (27 :5), un 



vecin care este aproape faţă de un frate care este departe (27 :10), săracul care este 
drept faţă de bogatul cel rău (28 :6). 
 Capitolul 30 prezintă o structură interesantă. Este o singură rugăciune a lui 
Agur, în versetele 7-9, un singur proverb în versetul 10, apoi vin catrenele – şase 
grupe de proverbe, fiecare referindu-se la patru lucruri. Între grupul al doilea şi al 
treilea este introdus un singur proverb (v. 17) şi la finalul capitolului, se găseşte un alt 
proverb. 
 Cartea se încheie cu marele pasaj despre femeia virtuoasă (31 :10-31). În 
manuscrisele Ebraice, descrierea este aşezată sub forma unui acrostih. Pentru a 
introduce fiecare nouă frază sunt folosite cele 22 de litere ale alfabetului Ebraic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eclesiastul 

 
 
 

 Cuvântul eclesiast înseamnă predicător sau învăţător. Cartea este un discurs 
sistematic despre vanitatea a tot ce există sub soare. Acest punct de vedere este luat 
în considerare din experienţa personală a predicatorului, apoi, din aria sa largă de 
observaţii şi, în final, din apel şi declaraţie. El trage concluzia că viaţa pe acest 
pământ este goală şi fără însemnătate. 
 Lăudat fie Domnul deoarece Creştinul nu se află numai sub soare, ci el este 
situat deasupra soarelui şi este aşezat împreună cu Cristos în locurile cereşti (Efeseni 
2 :6) şi, ceea ce declară omul care se află sub soare, că este imposibil, omul lui 
Dumnezeu cunoaşte şi exprimă că este posibil în mod glorios. Rezultă că, credinciosul 
profită din studiul acestei cărţi, fiindu-i reamintit cât de lipsită de sens este viaţa trăită 
fără o relaţie cu Domnul Isus Cristos. 
 Cartea Eclesiastul conţine înregistrate cu credincioşie, experienţele oamenilor 
care locuiesc pe tărâmul materialismului şi arată că, chiar dacă ar fi posibil ca un om 
să câştige întreaga lume, el tot ar fi un om nefericit şi mizerabil până când sufletul său 
nu i-ar aparţine Domnului Isus Cristos. Este foarte clară chemarea finală din partea 
predicatorului care a schimbat o relaţie cu singurul Dumnezeu adevărat, pentru una cu 
bogăţie, femei şi idoli : Adu-ţi aminte acum de Creatorul tău, în zilele tinereţii tale, 
când n-au venit zilele rele şi nici nu s-au apropiat anii când vei zice, nu am nici o 
plăcere in ei (12 :1). 
 Cartea desfăşoară căutarea sufletului care vede numai vanitate peste tot, până 
când in se deschid ochii la speranţa oferită de Dumnezeu. Ea este o mărturisire a 
eşecului. Este o carte a pesimismului, care este perfect adevărată pentru viaţa oricărui 
om care Îl exclude pe Dumnezeu. 
 David, tatăl lui Solomon, în lupta lui lungă şi tare, de a construi regatul, se 
bucura încontinuu, strigând de bucurie şi cântând laudă lui Dumnezeu. Solomon, 
şezând în siguranţa paşnică a tărâmului pe care-l construise David, cu onoare, 
splendoare, putere şi lux, a fost singurul om de la care oamenii carnali s-ar fi aşteptat 
ca  el să fie fericit. Totuşi, refrenul lui neîncetat, a fost, totul este vanitate şi vexaţie a 
spiritului. Acest rezultat al lui Solomon din vârsta lui înaintată, ne lasă cu impresia 
clară că el a fost un om nefericit. Mesajul cărţii este clar : fără Dumnezeu, viaţa este 
plină de oboseală şi dezamăgire. 
 Cuvintele care alcătuiesc cadrul acestei cărţi, sunt vanitate, sub soare, şi  am 
hotărât în inima mea. Ea vorbeşte despre goliciunea deplină a oricărei indulgenţe şi 
activitate, unde centrul nu este Dumnezeu. 
 În cartea Eclesiastul vedem că apare, de 29 de ori, cuvintele ‘sub soare’, 
reamintindu-ne că afectivităţile căutătorului nu sunt îndreptate spre lucrurile de sus 
(spirituale). Invăţăm că nu există nici o satisfacţie acolo unde un om este preocupat de 
creaţie, în loc de fi ocupat cu Creatorul. 
 Faptul că cel mai înţelept dintre oameni nu a avut o comunicare mai înaltă 
decât cu propria sa inimă, explică, cu siguranţă, nefericirea acestuia. Omul natural nu 
poate să ajungă mai sus decât căderea lui Adam. 
 Cărţile Eclesiastul şi Cântarea lui Solomon (sau Cântarea Cântărilor), se 
completează una pe cealaltă. În prima, învăţăm că nu putem fi satisfăcuţi, fără Cristos, 
chiar dacă am putea avea toată lumea. În cea de a doua carte, învăţăm că dacă ne 
întoarcem de la lume şi ne punem afectivităţile asupra Domnului Isus Cristos, nu 



putem cuprinde înălţimea lărgimea, lungimea şi adâncimea iubirii Sale. În prima 
carte, inima este prea mare pentru obiectul iubirii ei. În a doua carte, obiectul este prea 
mare pentru inimă. 
 Cu toate că Eclesiastul vede viaţa prin ochii unui om obişnuit, care trăieşte sub 
soare, înţelepciunea lui Solomon i-a fost dată de către Dumnezeu (1 Regi 3 :5-12 ; 
4 :29-34), de aceea, această înţelepciune era de sus (Iacov 3 :17), cum a fost şi a lui 
Luca (Luca 1 :3). Mai mult, înţelepciunea lui Solomon, a rămas cu el (Eclesiastul 
2 :9). Învăţăm astfel, o altă lecţie folositoare. Solomon a folosit ceea ce îi dăduse 
Dumnezeu, pentru a-i critica pe alţii, în loc ca aceasta să fie o binecuvântare pentru 
alţii, şi rezultatul a fost patetic. 
 Elevul Bibliei trebuie să înţeleagă diferenţa dintre revelaţie şi inspiraţie. Ceea 
ce a făcut Solomon şi concluziile la care el a ajuns, sunt înregistrate în Eclesiastul, 
prin inspiraţie divină. Ceea ce este înregistrat în ea, a fost strâns prin observaţie şi nu 
i-a fost arătat lui prin revelaţie. 
 Trei cărţi încep cu cuvintele lui (Eclesiastul, Amos, Ieremia) şi fiecare este o 
carte de mustrare. Cheia care arată calitatea de autor a lui Solomon, este 1 :1, 12, 16 ; 
2 :9. Solomon este singurul fiu al lui David, care a domnit ca rege peste Israel, în 
Ierusalem. 
 Când este văzută ca un întreg, cartea prezintă controlul permanent al lui 
Dumnezeu (3 :17 ; 9 :1), ea învaţă că Dumnezeu l-a făcut pe om aşa încât el să nu fie 
pe deplin satisfăcut cu lucrurile temporale (5 :10-12 ; 6 :7) şi că Dumnezeu permite 
vanitatea ca să-l facă pe om să caute ceva mai înalt decât lumea (2 :25 ; 3 :10 ; 7 :14). 
Cartea arată că, după fiecare dezamăgire provocată de lucrurile care se află sub soare, 
Dumnezeu este recunoscut (2 :24-26 ; 3 :10-14 ; 5 :19 ; 8 :17 ; 9 :1). 
 Cuvintele-cheie sunt om, folosit de 47 de ori, lucru, folosit de 36 de ori, sub 
soare, folosit de 30 de ori, vanitate, folosit de 37 de ori, înţelepciune sau înţelept, 
folosite de 52 de ori şi rău, folosit de 22 de ori. Cartea are 222 de versete şi 5584 de 
cuvinte. 
  
 Capitolul 1 îl arată pe Solomon căutând răspunsul la viaţă, prin experienţă 
personală. Ea l-a păcălit (1 :15) şi i-a crescut tristeţea (1 :18). Adevărata cauză a 
problemei reiese începând de la versetul 12. Uită-te la acest verset şi du-te în jos, mai 
departe, şi observă de cîte ori vezi cuvintele Eu, meu, al meu. Omul este absorbit total 
de sinea sa. În 12 capitole scurte sunt folosite 135 de pronume personale. Fereşte-te de 
bărbatul sau femeia, ale căror conversaţii se concentrează mereu pe persoana lor. Un 
astfel de om nu are nici o relaţie adevărată cu Dumnezeu. 
 În capitolul 2, predicatorul a căutat răspunsul la întrebările vieţii, prin plăcere 
şi nebunie (vv. 1-11). În natură el a găsit trei lucruri: pofta cărnii (vv. 1-3), pofta 
ochilor (vv. 4-6) şi mândria vieţii (vv. 7-8). El a găsit înţelepciunea mai mare (v. 13), 
dar şi-a dat seama că, în ambele situaţii, rezultatul este moartea (vv. 15-23). Aşa că el 
a făcut o prezentare depresivă a situaţiei (vv. 24-26). 
 Următoarele trei capitole sunt pline de observaţii generale. În capitolul 3 el nu 
poate depăşi fatalitatea. În capitolul 4 el nu poate depăşi injustiţia societăţii omeneşti. 
În capitolul 5 vedem că, în lumina capitolului 3, un om trebuie să fie drept în raport cu 
Dumnezeu (vv. 1-7) şi, în lumina capitolului 4, un om nu trebuie să-şi pună inima în 
treburile oamenilor (vv. 10-12). 
 Eclesiastul spune că înţelepciunea este deşartă pentru că oamenii înţelepţi şi 
cei nebuni ajung la acelaşi final (2 :15-16). Munca este deşartă pentru că lucrătorul şi 
leneşul ajung la acelaşi final (2 :26). Rivalitatea este deşartă pentru că succesul aduce 
mai multă rivalitate decât bucurie (4 :4). Zgârcenia este deşartă pentru că posesiunea 



multor lucruri hrăneşte pofta pentru a avea mai mult ( 4 :7). Faima este deşartă pentru 
că ea este scurtă şi nesigură (4 :16). Bogăţia este deşartă pentru că banii nu pot aduce 
satisfacţie (5 :10). Lăcomia este deşartă pentru că, adesea, ceea ce se doreşte a se 
obţine, nu poate aduce bucurie (6 :9). Frivolitatea este deşartă atâta timp cât ea este o 
simplă abatere de la finalul cel trist (7 :6). Premiile sunt deşarte pentru că ele sunt, 
adesea, câştigate sau acordate, pe nedrept (8 :10, 14). 
 Moralitatea practică este examinată în capitolele 6-8. Capitolul 6 învaţă că poţi 
avea bogăţiile lumii dar că te poţi bucura de ele numai cu binecuvântarea lui 
Dumnezeu. Capitolul 7 arată că un om trebuie să caute un nume bun dar că aceasta nu 
nu determină desfăşurarea vieţii (v. 15), şi că oamenii buni, totuşi, păcătuiesc şi ei (v. 
20) şi sunt priviţi ca fiind la fel ca şi ceilalţi oameni (vv. 21-22). 
 În capitolele 9-12 avem o recapitulare şi concluzia. Este redefinită căutarea 
(9:1), nu este nici o diferenţă (9:2) şi răspunsul nu este în plăcere, lucruri sau viaţa 
prezentă (9:3-12). Răspunsul nu este în înţelepciunea omenească (9:13-18) sau în 
faptele bune (10:1-18:8). De aceea, bucură-te de viaţă (11:9-10) prin credinţa în 
Dumnezeu (12:1-7). 
 Eclesiastul 12 conţine o imagine rece a frustrărilor bătrâneţii. El a văzut finalul 
zilelor ca având nici o plăcere. Deşi ele au fost interpretate diferit, referinţele sale 
figurative la trup sunt, în acelaşi timp, triste şi frumoase. 
 Nori întorşi după ploaie   lipsă de claritate în gândire 
 Păzitorii casei tremură    mâini 
 Oameni tari devin slabi   genunchi 
 Măcinători     dinţi 
 Ferestrele întunecate    vederea ochilor 
 Uşa închisă     legat de casă 
 Sunet slab     auzul 
 Ridicarea la glas    somn rău, deranjat uşor 
 Fiice ale muzicii    nimic nu mai aduce veselie 
       frică de înălţimi 
       frică de călătorie 
 Pomul de migdal    păr alb 
 Lăcusta o povară    lucruri mici care devin grele 
 Coarda de argint    coloana spatelui 
 Arc de aur     creierul 
 Diapazonul     inima 
 Roată şi burduf    circulaţie 
 
 Cartea Proverbe înregistrează viaţa aşa cum o observă omul prin ochii lui 
Dumnezeu. Cartea Eclesiastul înregistrează viaţa aşa cum o observă omul prin ochii 
care i-a dat Dumnezeu. 
 Primele 5 cărţi, începând cu Iov şi până la Cântarea lui Solomon, sunt numite 
cărţile înţelepciunii. Iov arată inima aflată în întuneric datorită ocupaţiei sale cu 
propria persoană. Psalmii vorbesc despre inimă exprimând dependinţa de Domnul. 
Proverbele revelează starea unei inimi aflate sub autodisciplină şi disciplină divină. În 
cartea Eclesiastul vedem inima goală prin preocuparea ei cu ceea ce este pământesc. 
În Cântarea lui Solomon vedem inima plină de devoţiune faţă de mire. 
 Cărţile de înţelepciune sunt, toate, personale. Ele nu se ocupă cu Israel sau cu 
naţiunile care nu sunt Evrei sau cu istoria. Ele se ocupă cu ideile oamenilor, cu 
filozofiile vieţii şi cu răspunsurile la greutate şi binecuvântare. 



 În aceste cinci cărţi sunt desfăşurate, într-un mod minunat, natua şi atributele 
lui Dumnezeu. În Iov Îl vedem conducând peste om şi diavol. În Psalmi, Îl vedem 
atotsuficient, infinit de răbdător şi puternic ca să doboare şi să ridice. În Proverbe, El 
este înţelepciunea personificată. În Eclesiast, El aşteaptă ca omul să ajungă să fie 
obosit de tot ce este temporal. În Cântarea lui Solomon, Îl vedem ca fiind singura 
iubire cu adevărat satisfăcătoare, a vieţii oricărui om. 
 Aceste cinci cărţi par să se potrivească cu cartea Romani, din Noul Testament. 
Iov poate fi comparat cu Romani 6-7. În Romani 6, un om este făcut perfect înaintea 
lui Dumnezeu, în Domnul Isus Cristos. În Romani 7 acelaşi om învaţă că în firea sa 
nu există nimic bun. 
 Psalmii se comapară cu Romani 8, unde calea victoriei prin legea Spiritului, 
este văzută a fi viaţa în Domnul Isus Cristos. 
 Proverbele ne poartă dincolo de secţiunea dispensaţionalistă din Romani, către 
capitolul 12, care are ca temă, înţelepciunea cerească în relaţie cu problemele vieţii. 
 Cartea Eclesiastul poate fi aşezată alături de Romani 12 şi 13 pentru că, în 
acestea, suntem învăţaţi care trebuie să fie atitudinea Creştinului faţă de lucrurile de 
sub soare. 
 Romani 14-16 are multe în comun cu Cântarea lui Solomon. În ambele, 
învăţăm că regatul lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură ; ci dreptate, pace şi 
bucurie în Duhul Sfânt (Romani 14 :17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cântarea lui Solomon 

 
 
 

 Cântarea lui Solomon, cunoscut ca şi Cântecelul, este o poveste frumoasă 
despre adevărata dragoste, care tratează trei mari teme : adânca relaţie dintre un bărbat 
şi o femeie, iubirea lui Dumnezeu Tatăl pentru Israel şi legătura dintre Domnul Isus 
Cristos şi Biserica Sa. Este o carte despre emoţiile omului, în special, ale celor de 
dragoste. 
 Iudeii au ţinut mereu la mare cinste acest cântec. Ei îl socotesc drpet cea mai 
sfântă dintre cărţi. Acest Cântec a fost cântat anual, în cea de a opta zi a sărbătorii 
Paştelui. Cei care cunosc pe Domnul Isus Cristos ca fii Mielul Paştelui lor, pot să 
înţeleagă bine acest fapt. 
 Titlul, Cântarea lui Solomon, este ca şi Sfânta Sfintelor sau ca Regele regilor, 
arătând superioritate. Acesta este cel mai nobil dint toate cele 1005 cântece ale lui 
Solomon. 
 Această poveste de dragoste implică trei mari personaje – toate fac aceasta. 
Încă de la început (Genesa 3), există două părţi care se află într-o relaţie şi o a treia 
care încearcă să rupă legătura, atacând una dintre părţi. 
 Cartea aparţine celei de a treia diviziuni a canonului Vechiului Testament. 
Ordinea celor 5 megaliţi de pergament, este ordinea festivalurilor în care aceştia erau 
citiţi. Acest cântec era citit anual, la Paşte, Rut era citit la Pentecost, Plângerile lui 
Ieremia la Nouă a lui Abib, Eclesiastul la Tabernacole şi Ester la Purim. Cartea are 
117 de versete şi 2661 de cuvinte. 
 Există câteva puncte de vedere diferite cu privire la modul de interpretare al 
acestei mici cărţi. Multe dintre ele au un merit deosebit. 
 
 Modul acceptat, obişnuit 
 Aceasta este istoria iubirii lui Solomon pentru o fecioară care este o 
îngrijitoare de vie, o păstoriţă şi o căutătoare de la miezul nopţii. Regele este descris 
în toată frumuseţea lui, ca cel preaiubit. În acest fel au înţeles cântecul interpreţii 
Iudei, ca şi cei mai mulţi scriitori Creştini. 
 
 Modul literar 
 Luat în derâdere pentru că a fost sugerat, prima dată, de Jacobi, în 1771 şi 
făcut popular, mai târziu, de criticii Bibliei, ca Ewald şi infideli ca francezul Renan, 
acest mod are multe de spus. Cei care adoptă această poziţie presupun că Solomon a 
scris din propriile sale experienţe şi că un om care a avut relaţii carnale cu 1000 de 
femei era doritor să mai aibă încă una ilicită şi că a scris din frustraţia sa deoarece nu 
a putut-o avea şi pe aceasta. Acest punct de vedere este respins de conservatori pentru 
că ne lasă fără oportunităţile lui Solomon, ca si prototip al lui Cristos, dar o vom 
prezenta mai jos, pentru că merită anumită atenţie. 
 
 Modul alegoric 
 Întotdeauna s-a înţeles că această carte are o semnificaţie spirituală şi mistică. 
Iudeii au privit-o în această lumină şi unii Iudei ortodocşi au interzis să fie citită până 
când persoana împlinea treizeci de ani. Evreii interpretează acest cântec ca 
personificând iubirea lui Iehova pentru poporul Său, Israel şi uniunea Sa cu ei. 



Această viziune este aproape corectă. Vom afirma că imaginea nu este aceea a unei 
întregi naţiuni, ci numai a unei rămăşiţe sfinte din aceasta. 
 
 Abordarea largă 
 Există un teren larg pentru a face aplicaţie (nu interpretare) la iubirea lui 
Cristos pentru Biserică. Atât uniunea lui Israel cu Tatăl, cât şi uniunea Bisericii cu 
Fiul, sunt ilustrate in Cuvântul lui Dumnezeu prin apelarea la înţelegerea noastră în 
legătură cu relaţia de căsătorie. Vezi Isaia 54 :1-5 ; 62 :5, Ieremia 3 :1, Ezechiel 16, 
23, Matei 9 :15 ; 22 :2 ; 25 :1, Ioan 3 :29, 2 Corinteni 11 :2, Efeseni 5 :23-32, 
Revelaţia 19 :7 ; 22 :17. 
 Hipolit (225) a fost primul comentator care a spus că, Cântarea lui Solomon se 
aplică, în primul rând, la Israel dar, în plan sencund, la Biserică. Această învăţătură a 
devenit, în curând, comună, în toată Biserica. 
 În Evul Mediu, misticii au abordat foarte mult această carte. Bernard de 
Clairvaux a predicat 80 de predici despre primele două capitole din Cartea Cântărilor. 
 
 Metoda Istoriei Bisericii 
 Câţiva scriitori au încercat să traseze istoria bisericii, din cartea Cântarea lui 
Solomon. Pe scurt, s-au făcut următoarele diviziuni : 
 2 :8-3 :5 Misiunea lui Ioan Botezătorul 
 3 :6-5 :1 Misiunea pământească a Domnului Isus Cristos 
 5 :2-8 :5 De la Gheţimani la conversiunile din Samaria 
 8 :5-14  De la convertirea lui Saul şi până la Venirea Domnului 
 Aceasta este atât de vag şi necesită atât de multă speculaţie, ca fiind 
nelucrabilă. 
  
 Să examinăm cartea, mai întâi, în lumina punctului de vedere comun. 
 Capitolul 1 
 Vorbeşte mireasa. Ea este îndrăgostită de iubitul ei. Ea îl preferă dincolo de 
toate plăcerile şi dorinţele lumeşti, ca să fie atrasă la El. 
 Apare regele şi o aduce în camerele lui. Ea se vede pe sine ca neatractivă, în 
faţa lui, aşa că doreşte ca toată lumea să-l privească. Ea exprimă o dorinţă de a rămâne 
împreună cu el. 
 Datorită mărturisirii ei, el o numeşte cea mai frumoasă dintre femei. Apoi, ea 
îl laudă cu expresii şi mai multe exprimate din inima sa. 
 Este uşor să vezi simbolurile iubirii lui Dumnezeu pentru oamenii aleşi de 
către El şi iubirea acestora faţă de El. 
 
 Capitolul 2 
 Vocea miresei descrie pe iubitul său. Ea se odihneşte lângă el pentru rod iar el 
o adăposteşte şi o protejează. El a adus-o în locul unde el lucuieşte şi ea sărbătoreşte 
la masa lui. 
 În versetul 7 ea le atrage atenţia celor care nu-l cunosc, ca să se oprească să nu 
o mai distragă de la preocuparea sa totală faţă de iubitul ei. 
 Restul capitolului poate fi înţeles uşor dacă rămânem pe traseul liniei de 
interpretare istorică. Toate vorbesc despre vremea când rămăşiţa lui Israel cunoaşte 
binecuvântările care i-au fost promise. Iarnă, moarte, nori, ploaie, toate s-au dus. A 
venit Primăvara. Păsările cântă. Înfloresc smochinii şi strugurii. Toate vorbesc despre 
evul milenial. Cheia la toată această fericire, se spune că este venirea regelui, care-şi 
pune piciorul pe munţi. Aceasta reprezintă ivirea zorilor unei zile noi şi alungarea 



întunericului – folosindu-se adesea imagini pentru a doua venire a Domnului nostru 
Isus Cristos. 
 
 Capitolul 3 
 Scena se schimbă şi ne prezintă mireasa care stă singură în noaptea întunecată, 
căutându-şi iubitul dar nefiind în stare să-l găsească. Ea îi întreabă pe paznici dacă ei 
l-au văzut, dar aceştia nu l-au văzut. Apoi ea îl găseşte. Din nou vedem ca adevărate 
ambele interpretări. Recunoaştem rămăşiţa de oameni care iese din necazul cel mare 
şi facem aplicaţie la creştinii aflaţi în suferinţă şi care aşteaptă venirea Domnului Isus 
Cristos, în ajutor sau în aer. 
 Punctul de vedere profetic, din versetele 6-11, nu poate fi greşit. Regele vine 
(v. 6), pregătit pentru mireasa sa (v. 6), din pustie (v. 6), împreună cu armatele 
pregătite pentru bătălie (v. 8). Există o căruţă (v. 9) şi fiicele Ierusalemului (v. 10) ies 
afară ca să-l întâlnească pe regele cel încoronat (v. 11). 
  
 Capitolul 4 
 Regele vorbeşte despre tot ce este ea, cu mare admiraţie. Ea a trecut prin mari 
greutăţi dar a ieşit din ele într-o frumuseţe fără egal. Capitolul se încheie cu o părtăşie 
minunată într-o grădină. 
 
 Capitolul 5 
 Regele se referă la ea ca la o soră şi o soţie. El îi invită pe alţii să vină la 
banchetul lor. El stă afară ca să vadă dacă ea este interesată mai mult de avantajele de 
pe urma lui sau de el însuşi. El este răsplătit atunci când ea îl caută şi-l găseşte pe 
iubitul ei. Ea îl laudă în marea adunare. Descrierea în zece părţi nu este suficientă şi 
ea strigă, el este cu totul frumos. 
 
 Capitolul 6 
 Răspunsul fiicelor din Ierusalem, la laudele sale, deschide acest capitol. După 
aceea, mirele vorbeşte despre ea cu cuvinte de laudă. 
 Al doilea advent este descris, din nou, cu imagini abundente. Dimineaţa, 
armata, urmaşul, carele, întoarcerea, toate conduc la venirea lui Cristos şi la triumful 
rămăşiţei lui Israel. 
 
 Capitolul 7 
 Acuma mulţimea izbucneşte în mirare, bucurându-se de şi împreună cu 
mireasa. Ea răspunde cu bucurie. Imaginea de ansamblu se potriveşte cu ceea ce restul 
Cuvântului lui Dumnezeu anticipează cu privire la milenium. 
 
 Capitolul 8 
 Ultimul capitol trece în revistă totul. El se încheie cu o chemare către iubit, ca 
să vină repede. 
 
 Acum să observăm punctul de vedere literalist.23 
 Regele Solomon avea o vie în ţinutul deluros din Efraim, aflat la o distanţă de 
aproape cincizeci de mile, la nord de Ierusalem (8:11). El a arendat-o unor vieri 
(8 :11). Era o mamă care avea doi fii (1 :6) şi mai avea şi două fiice. Tatăl era mort, în 

                                                 
23 Trebuie să recunosc că eu nu am aşa de multe obiecţiuni cu privire la această abordare, precum au cei 
mai mulţi din fraţii mei credincioşi. 



aparenţă. Era o domniţă Şulamită (6 :13) şi sora ei mai mică (8 :8). Şulamita era 
Cenuşăreasa familiei (1 :5), naturală, frumoasă dar nebăgată în seamă. Este posibil ca 
fraţii ei să fi fost fraţi vitregi (1 :6). Ea nu avea deloc timp să se îngrijească de propria 
sa înfăţişare (1 :6), în timp ce altoia viţele (2 :15) şi punea capcane pentru micile vulpi 
(2 :15). Deoarece stătea foarte mult timp afară, în soare, ea a devenit foarte închisă la 
piele (1 :5). 
 Şulamita avea un iubit. El era un domnişor din vecinătatea sa, care lucra ca un 
păstor şi care-i câştigase inima (1 :7). Solomon, cunoscut pentru pofta sa carnală 
nestăpânită, colecţiona femei frumoase. În timp ce se afla într-o călătorie, Solomon a 
întâlnit-o pe fată şi a luat-o la palatul lui. În timp ce ea se afla acolo, se putea gândi 
numai la întoarcerea acasă a iubitului ei (1 :1-2 :7). Ea le-a spus femeilor din haremul 
acestuia (2 :7 ; 3 :5 ; 8 :4) să nu-i spună să-l uite pe iubitul ei. Ea chiar l-a visat (3 :1-
5). Solomon a vizitat-o şi a căutat s-o sperie (3 :7-4 :16) dar ea nu a putut să uite de 
iubirea ei. 
 Iubitul ei a văzut-o, apoi, într-un vis (5 :1-6 :3). 
 Din nou, regele a făcut o mare paradă în faţa Şunamitei (6 :4-7 :9) dar aceasta 
nu a fost impresionată de rege sau de averile lui (7 :10-8 :3). În final, ea a fugit, 
preferând sărăcia şi iubirea, în loc de bogăţia de la palat dar fără iubire. 
 Acesta este modelul de bază pentru orice poveste de dragoste romantică, de 
acum 400 de ani. Numele, costumele şi scena, se pot schimba, dar este aceeaşi 
poveste care a făcut bogaţi pe o mulţime de scriitori. 
 Povestea prezintă o imagine istorică a relaţiei dintre Iehova Dumnezeu şi 
Israel. Naţiunea a fost dorită de diavol care a târât-o departe, în robie, pentru o vreme 
dar care, în final, iubirea a avut câştig şi ea s-a reîntors ca să locuiască în ţară, 
împreună cu iubitul ei (Isaia 54, Ieremia 3, Osea). 
 Povestea mai vorbeşte şi despre modul în care lumea încearcă să-l înfăşoare şi 
să-l schimbe pe Creştin şi despre cum inima credinciosului poate să aibă numai 
singura sa iubire adevărată. Copilul lui Dumnezeu va fi gata să renunţe la toate 
bogăţiile şi plăcerile vieţii din această lume pentru a locui cu Păstorul cel Bun. 
 Următoarea diviziune a cărţii se poate dovedi de folos pentru cititorul Cărţii 
lui Solomon. Domniţa vorbeşte în 1 :2-7 ; 1 :12-13 ; 2 :1, 3-6, 8-13, 15-17 ; 3 :1-4 ; 
5 :2-8, 10-16 ; 6 :2-3, 7 :10-13 ; 8 :1-3, 5b-8 :8, 10-12, 14. Fiicele Ierusalemului 
vorbesc în : 5 :9 ; 6 :1 ; 8 :5. 
 
 În Cântarea lui Solomon se găsesc şapte scene care au loc în grădină. 

1. Via mea nu mi-am păzit-o (1 :6). Aici se află imaginea profetică, care  
dă mărturie despre lipsa de grijă (Proverbe 24:30-34) care are ca rezultat o 
lipsă de rod. 

2. O grădină nepăzită care cade pradă micilor vulpi (2:15) care ne fură 
roadele. 

3. O grădină închisă pentru iubit (4:12). În versetele 10-11 sunt menţionate 
cinci fructe de preţ; iubirea ei, cuvinte, virtuţi, gânduri şi activităţi. După 
care, cu curaj, ea se roagă să vină orice este necesar pentru a face să 
înflorească grădina sa. 

4. O grădină frumoasă (4:16) unde vântul bate unde vrea şi unde este purtat 
spre iubit, o savoare dulce mirositoare. 

5. Un loc de părtăşie (5:1). La invitaţia ei, el vine în grădina ei, ca să culeagă 
mir. Această imagine înfăţişează suferinţa cu smerenie supusă, la fel 
precum mirul este amar la gust, dar dulce la mirosit. Cuvintele spuse de 



către iubit sunt asemănate cu fagurele de miere (Psalm 19 :10). Bucuria şi 
creşterea sunt asemănate cu vinul şi laptele. 

6. O grădină înfloritoare (7 :11-12). Câmpul, satele, via, toate acestea sunt 
sfere de slujire pentru evanghelist, pastor şi învăţător. Dar noi nu trebuie să 
îndrăznim să mergem acolo până când nu o facem într-o legătură de iubire 
cu El. Fără El vom face numai rău. Împreună cu El roada va fi 
îmbelşugată. 

7. O altă grădină înfloritoare (8.11-12). Naţiunea şi-a dăruit puterea altora dar 
oamenii ei cei sfinţi, îi aparţineau Domnului şi tot rodul era numai pentru 
El (Genesa 2 :10, Isaia 58 :11, Ieremia 31 :12). 

 
Expresia Vă provoc, O voi fiice ale Ierusalemului, se găseşte de patru ori în 

această carte (2 :7 ; 3 :5 ; 5 :8 ; 8 :4). După trei sau patru astfel de îndemnuri, citim 
despre venirea sa. 

În carte mai găsim scris, de şapte ori, cuvântul iubitul. Este glasul iubitului 
(2 :8), chemarea iubitului (2 :10), strigarea iubitului (2 :16), deschizând iubitului 
(5 :5), lăudând pe iubitul (5 :9-16), aplecându-se pe iubitul (8 :5) şi având dor după 
iubitul (8 :14). 

Între Cântarea Cântărilor şi Revelaţia există un număr de asemănări. În timp 
ce una vorbeşte despre iubire şi cealaltă vorbeşte, în special despre judecată, ambele 
cărţi vorbesc despre Domnul Isus Cristos. Cântarea lui Solomon nu este citată 
niciodată specific în Noul Testament, deşi se fac multe aluzii la ea. Revelaţia nu 
conţine nici un citat specific din Vechiul Testament, deşi se fac multe aluzii la 
persoane sau evenimente. Ambele cărţi sunt simbolice şi, în fiecare din ele, găsim 
referiri la aur, argint, marmură, pietre preţioase precum safire, giuvaericale, precum şi 
referiri la cai, oi, lei, leoparzi, păsări, referiri la soare, lună, râuri, fântâni, deşerturi şi 
vii. 

În cartea Revelaţia, suntem introduşi în insula pustie din Patmos, din Marea 
Egee, care în Cântarea lui Solomon, găsim Engedi, care este o oază aflată în ţinutul de 
coastă pustiu, din Marea Moartă. În ambele cărţi, referinţele la copaci, sunt cheie 
pentru acestea. În Revelaţia, copacul sau pomul vieţii (2 & 22) şi roadele (21). În 
Cântarea Cântărilor citim despre măr, palmier, smochin, vie şi cedru. 

Figura centrală din ambele cărţi, este regele. Ambele cărţi povestesc despre o 
femeie care este iubită de un fals rege care voia să o fure de la adevărata ei iubire şi 
iubit. În ambele cărţi este mireasa regală, companionul regelui şi consort. În fiecare 
din cele două cărţi sunt prezentaţi călăreţi (sau cavaleri) cu săbii (Cântarea 3, 
Revelaţia 19). 

În Cântarea lui Solomon, capitolul 5, regele este cel dintâi printre zece mii. În 
Revelaţia, capitolul 5, regele este lăudat de zece mii de ori zece mii. Regele este 
încoronat cu aur, în Revelaţia 14. Capul său este din aurul cel mai fin, în Cântarea 
lui Solomon, capitolul 5. Iubirea adevărată, din ambele cărţi, este reprezentată de un 
păstor (Cântarea 7 :1-8, Revelaţia 7 :17). 

În ambele cărţi, vedem pe cineva care stă după o uşă închisă şi care caută să 
intre (Cântarea 5 :21, Revelaţia 3 :20). Sunt trei cuvinte care apar la fel, în ambele 
cărţi, iată, el vine (Cântarea 2 :8, Revelaţia 1 :7). Ultimele cuvinte din fiecare carte, 
sunt asemănătoare. În Cântarea lui Solomon, grăbeşte-te, iubitul meu şi, în Revelaţia, 
chiar aşa, vino. 

Există trei stagii ale iubirii. În primul, gândul principal al sufletului este 
iubitul meu este al meu şi eu sunt a lui (2 :16). La acest stagiu, ne gândim în primul 
rând, la logodnic, soţ sau Cristos ca fiind al nostru şi, în acelaşi fel, penru plăcerea 



noastră. Dar iubirea creşte până la nivelul eu sunt a iubitului meu şi iubitul meu este 
al meu (6 :3). Aparţinerea de celălalt ocupă primul loc în gândurile noastre. În final, 
iubirea se maturizează şi afirmă eu sunt a iubitului meu şi dorinţa lui este faţă de 
mine (7 :10), unde cuvântul al meu, este plasat înt-o asigurare perfectă că este 
suficient să fii iubit de către celălalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Isaia 
 
 
 

Nici o altă carte din Vechiul Testament nu oferă o imagine atât de completă a 
Domnului Isus Cristos, aşa cum o face cartea Isaia. Despre naşterea Sa se vorbeşte în 
capitolul 7, versetul 14, al cărţii. Venirea Sa, ca şi incarnare a dumnezeirii Sale, este 
prezisă în capitolul 9, versetul 6. Despre misiunea de slujire a lui Ioan Botezătorul, se 
vorbeşte în 40 :3-6. În cartea Isaia învăţăm multe despre slujirea Sa timpurie. Ungerea 
lui Isus Cristos, de către Duhul Sfânt, în vederea slujirii, se găseşte în 61 :1-3, Cristos 
slujitorul se află în 42 :1-4, starea Sa umilă (7 :15 ; 53 :2), supunerea Sa faţă de Tatăl 
(11 :2 ; 42 :1), metoda Sa (42 :2-3), iubirea Sa şi bunătatea Sa (42 :4), ascultarea Sa 
de Tatăl (1 :5), mesajul Său (61 :1-2) şi miracolele Sale (35), despre toate acestea se 
face vorbire în această carte. Respingerea lui Isus Cristos de către Israel, se găseşte în 
6 :9-11. Isus Cristos, ca şi piatra de poticnire, se află în 8 :14 ; 28 :16. Slujirea lui 
Cristos faţă de Neamuri (Neevrei), se află în 49 :6. Găsim suferinţa şi moartea Sa, în 
52 :13 şi până la 53 :12, respingerea Sa de către Israel (49 :5-7), misiunea Sa pentru 
Neamuri (42 :6-7 ; 49 :6 ; 45 :23), suferinţele Sale şi moartea Sa, se văd în capitolul 
53. Învierea Sa se găseşte în 55 :3 ; 45 :23. 

Referinţele la cea de a doua venire a Domnului sunt chiar şi mai numeroase. 
Isus Cristos, ca şi Regele care urmează să vină, se găseşte în 9 :6, 7 ; 11 ; 32 :1-2 ; 
59 :20-21 ; 63 :1-3. El va judeca naţiunile şi va pune capăt războiului (2 :4). El va fi 
înălţat (2 :10-11). Gloria Sa va acoperi Ierusalemul (4 :5). El îi va judeca pe săraci şi-i 
va lovi pe cei răi (11 :4). El va locui în Sion (12 :6), va pedepsi lumea (13 :11 ; 
26 :21), va scutura (zgudui) toată creaţia (13 :13) şi va stabili domnia Sa pe Muntele 
Sion (24 :23 ; 32 :1 ; 59 :20). Toată carnea va vedea gloria Sa (40 :5 ; 60 :1). Observă 
descrieri detaliate, în Isaia 63, 24, 11 şi 66. 

În cartea Isaia există şaptesprezece referinţe la slujitorul suferind, treisprezece 
din acestea au în vedere naţiunea Israel şi ca prototip pe Domnul (41 :8-9 ; 43 :10 ; 
44 :1-2, 21, 26 ; 45 :4 ; 48 :20 ; 49 :3-7) şi patru se referă numai la Isus (42 :1, 19 ; 
52 :13 ; 53 :11). Această distincţie între Israel, ca şi servitorul aflat în suferinţă, şi 
Mesia, ca şi servitorul suferind, trebuie să fie făcută neapărat, altfel cineva va fi la fel 
de încurcat precum era şi Etiopianul din Faptele Apostolilor capitolul 8. Israel a fost 
servitorul folosit pentru Cuvântul lui Dumnezeu viu şi scris, către lume, dar ei au fost 
neascultători şi a trebuit să fie pedepsiţi. Isus este servitorul adevărat şi perfect, care a 
fost rănit pentru greşeala altora. 

Isaia 1-39 a fost scris înainte de captivitatea Babiloniană. Tema principală este 
condamnarea păcatului. Capitolele 1-12 conţin predici împotriva lui Iuda şi Israel. 
Capitolele 13-23 se referă la judecata contra altor naţiuni. Capitolele 24-27 prevestesc 
gloria viitoare pentru naţiunea lui Israel. Cauzele pedepsirii lui Israel sunt descrise 
grafic, în capitolele 28-35. Materialul istoric cu privire la regele Ezechia, se găseşte în 
capitolele 36-39. Materialul din această secţiune trebuie cântărit cu grijă, precum o 
mare parte din acesta are o împlinire într-un dublu plan, reprezentând istoria trecută şi 
viitoare a lui Israel. 

Profeţiile, ca un întreg, privesc pe Iuda şi Ierusalem. Isaia 1 :1 spune, Viziunea 
lui Isaia, fiul lui Amoţ, pe care el a văzut-o cu privire la Iuda şi Ierusalem... 
Profeţiile privesc alte naţiuni, numai în ce priveşte relaţia lor cu Iuda şi Ierusalem. 

Tema celor 1292 de versete şi 37.044 de cuvinte, din această carte, este 
salvarea naţiunii prin judecata şi graţia Domnului, ca fiind viaţă din moarte (Romani 
11 :15). Cartea este adresată celor care Îl aşteaptă pe Mesia. În Isaia 8:17, citim, De 



aceea, Eu Îl voi aştepta pe DOMNUL, care Şi-a ascuns faţa de casa lui Iacob şi pe 
El Îl voi căuta. La fel, în 45:22, citim, Uitaţi-vă la Mine şi veţi fi salvaţi: toate 
marginile pămîntului vor fi salvate:căci Eu sunt Dumnezeu şi nu există nici un 
altul. Mai observă şi 8:17; 25:9; 26:8; 33:2. 

Isaia a trăit în timpul zilelor lui Uzia (1 :1), zilelor lui Iotham (2 Cronici 
26 :1-23 ; 27 :1-9) şi ale lui Ahaz (2 Cronici 28 :1-27) şi ale lui Ezechia (Cronici 
29 :1-32 :33). El a fost contemporan cu Osea, Mica şi Naum. Capitolele 1-5 au fost 
date în timpul vieţii lui Uzia, capitolul 6 a fost dat în timpul domniei lui Iotam, 
capitolele 7-12 sub domnia lui Ahaz şi capitolele 13-66 sub domnia lui Ezechia. 

Timp de 150 de ani, înainte de Isaia, puterea Asiriană era în creştere. Mai 
înainte de anul 840 Î.C., Israel, sub conducerea lui Iehu, începuse să le plătească tribut 
acestora. În tinereţea lui Isaia, Asiria luase în robie triburile din nord (anul 734 Î.C.). 
Într-un timp de treisprezece ani, Samaria a căzut sub dominaţia lor. La scurt timp 
după aceasta, Asirienii au intrat în Iuda şi au distrus patruzeci şi şase de cetăţi 
fortificate şi au luat în robie 200.000 de captivi. Când Isaia era un om bătrîn, Asirienii 
au fost opriţi la zidurile Ierusalemului, de către un înger al lui Dumnezeu. În timpul 
vieţii sale, el a privit distrugerea întregului ţinut al făgăduinţei, cu excepţia 
Ierusalemului. 

Se pare că Isaia a predicat timp de şaptezeci de ani sau mai mult. El a fost 
martor la declinul din timpul domniei lui Iotam, a văzut ridicarea imperiilor Asirian şi 
Babilonian şi unirea dintre Asiria şi Caldeea. Se pare că el nu a profeţit în vremea 
acestei monarhii. Următorul domnitor la tron a fost Ahaz, al 12-lea rege al lui Iuda. El 
a fost un conducător fără frică de Dumnezeu, care şi-a ars în foc ca jertfă dată unui 
zeu păgân (2 Regi 16). Domnul i-a trimis, împotriva lui, pe împăraţii din Siria şi 
Samaria. Peca din Siria, a ucis un mare număr de Evrei şi a luat 200.000 de captivi. 
Profetul Obed i-a salvat de deportare (2 Cronici 28). Temîndu-se, Ahaz, i-a chemat în 
ajutor pe Asirieni. 

În acest moment Isaia l-a confruntat pe rege şi i-a spus că Ierusalemul nu 
trebuia să se teamă de nimic, l-a îndemnat să se încreadă în Dumnezeu şi nu în om şi 
i-a dat semnul naşterii virgine a lui Messia. Ideea era aceea : cum putea să piară Iuda 
când Domnul lui David nu fusese născut încă. Regele i-a văzut înfrînţi pe cei doi regi 
duşmani, dar nu l-a crezut pe profet. Atunci când a fost ameninţat de Edomiţi şi 
Filisteni (2 Cronici 38), el l-a vizitat pe împăratul Asirian la Damasc, l-a copleşit pe 
acesta cu multe daruri şi i-a admirat altarul. Regele i-a trimis un model al acestuia, lui 
Urie, preotul din Ierusalem, care a construit unul asemănător, altar pe care, după 
aceea, Ahaz, a practicat închinarea la zei păgâni, împreună cu alte abomonaţiuni 
asociate cu aceasta (2 Regi 16). 

Tronul a fost luat, apoi, de către regele Ezechia. El a fost un om care avea frică 
de Dumnezeu, care a curăţat ţara de idolatrie şi a renovat Templul. El i-a învins pe 
Filisteni şi a încetat să mai plătească tribut Asiriei. În acest moment apare Senaharib 
care cere bani în schimbul vieţii sale (2 Cronici 32, 2 Regi 18). Ezechia a luat, plin de 
teamă, toate bogăţiile Templului, cu care să mituiască pe duşmanul său. Apoi, 
Senaharib a coborât în Egipt şi a fost învins de Tirhaca, împăratul din Etiopia. Mâniat 
de această pierdere, el a pornit, din nou, spre Ierusalem, şi a cerut supunrea lui. Isaia l-
a întărit pe regele lui Iuda, ei au adus această problemă, înaintea lui Dumnezeu, în 
rugăciune şi Domnul i-a distrus pe duşmanii lor. 

Există o tradiţie demnă de încredere, care spune că Isaia a trăit în timpul 
domniei lui Manase şi că a murit ca un martir deoarece el a predicat împotriva 
idolatriei acelui om. Se spune că el a fost tăiat cu fierăstrăul (Evrei 11 :37). Iosefus, 
istoricul Evreu, a scris despre acea vreme, ‘El i-a omorât în mod barbar, pe toţi 



oamenii drepţi care se găseau printre Evrei; nu i-a cruţat nici pe profeţi pentru că el i-a 
omorât, în fiecare zi, pe unii din ei, până când Ierusalemul a fost inundat de sânge.’ 

A existat o mare dezbatere despre calitatea de autor uman, a lui Isaia. De la 
zilele lui Doederlein, din 1775, criticii au negat faptul că Isaia a scris capitolele 40-66. 
Aceşti oameni care şi-au petrecut vieţile dând învăţătură elevilor ca să se îndoiască de 
Biblie, se referă la această secţiune, ca la Deutero-Isaia. Unii din aceşti oameni care 
nu dau mărturie celor pierduţi, sugerează că un al treilea scriitor a scris capitolele 55-
66, numit Treto-Isaia. Obiecţiile ridicate de ei sunt că stilul literar diferă în acele 
secţiuni, că ideile teologice sunt diferite şi că tema şi subiectul nu sunt identice. Tot 
aceeaşi oameni care afirmă aceste lucruri, sunt cei care stau la un pahar de vin şi 
discută despre operele strălucite ale lui Fenimore Cooper, Victor Hugo, Irving şi 
DeFoe, care au putut să scrie în stiluri diferite, la momente diferite din carierele lor. 

Un studiu atent al cărţii, descoperă asemănări între secţiuni care sunt mult mai 
semnificative decât diferenţele la care se face referire. Diferenţele stilistice sunt 
explicate prin schimbarea situaţiei lui Isaia, din timpul ultimilor ani din viaţa sa. 
Condiţiile politice schimbate, sub domnia regelui cel rău, Manase, din ultimii ani, 
reprezintă motivul pentru noua abordare, care apare în carte. Acele diferenţe teologice 
atacate, se dizolvă la o examinare atentă şi se observă că nu există nici o contradicţie 
doctrinară între cele două secţiuni. 

Capitolele 1-39 erau contemporane ca şi plasare în timp, în timp ce capitolele 
40-66 se ocupă de viitor. Criticii sunt necredincioşi. Ei argumentează că, din punct de 
vedere raţional, este de neconceput ca să susţii că profeţii au putut să fi vorbit despre 
viitor cu atât de mare acurateţe. Deoarece în ultimele capitole, Isaia a văzut în mod 
distinct, evenimente legate de captivitatea Babiloniană şi de întoarcerea înapoi de 
acolo, aceşti infideli susţin că un al doilea Isaia a fost adăugat la carte, după ce au avut 
loc aceste evenimente, şi nu înainte ca acestea să aibă loc. Pe scurt, ei resping 
inspiraţia divină a Sfintelor Scripturi şi le consideră, mai degrabă, a fi invenţiile unor 
oameni şi, astfel, ei interpretează ceea ce citesc, din punctul de vedere al lipsei lor de 
credinţă, bazat numai pe raţiunea minţii lor. 

Profeţia futuristică joacă un rol important în prima secţiune a cărţii, la fel ca şi 
în cea de a doua parte a sa. Epoca decadentă din vremea lui Manase, a necesitat o 
serie de profeţii prevestind gloria viitoare a lui Israel. Nu este nimic neobişnuit cu 
privire la schimbarea temei. 

Pentru credincios, schimbarea din cartea Isaia reprezintă o revelaţie uimitoare.  
Vechiul Testament este compus din 39 de cărţi şi tema lor este naţiunea Israel şi 
întemeierea regatului lui Dumnezeu, din cer, pe pământ. Dintr-o dată, are loc o 
schimbare dramatică şi noi avem 27 de cărţi pe care noi le numim Noul Testament, 
care se concentrează pe sacrificiul de sânge al Domnului Isus Cristos, sacrificiu făcut 
o singură dată, pentru totdeauna, şi asupra salvării oferite de Dumnezeu oamenilor 
aleşi de către El, în mod individual, atât bărbaţi, cât şi femei, pentru zidirea regatului 
lui Dumnezeu. 

Cartea Isaia conţine 66 de capitole. Primele 39 de capitole tratează relaţia lui 
Dumnezeu cu naţiunea Israel, relaţia dintre Israel şi alte împărăţii şi întemeierea, 
degenerarea, restaurarea şi perpetuitatea regatului cerului. Apare, apoi, o schimbare 
dramatică şi ultimele 27 de capitole se ocupă cu Messia, Salvatorul tuturor oamenilor 
care cred în El. Dragul meu prieten, nu sunt doi autori, ci unul singur, Spiritul Sfânt al 
lui Dumnezeu, care a folosit pana unui singur om pentru a înregistra adevăruri mari şi 
glorioase, cuprinse, nu numai în declararea acestor adevăruri, în sine, ci chiar şi în 
forma şi modalitatea în care sunt prezentate aceste adevăruri. 



Până la acest moment am luat în considerare referinţele care arată marile 
profeţii cu privire la Messia, care se găsesc în cartea Isaia. Acum să ne uităm şi la alte 
mari teme profetice care se găsesc în cartea Isaia. 

1. Ziua Domnului – Isaia foloseşte, de patruzeci şi cinci de ori, 
expresia în acea zi, ca să descrie această perioadă a apocalipsei 
(2 :10-22 ; 4 :1 ; 13 :9-13 ; 24 :1-23 ; 32 :1-20 ; 63 :1-6). Toate 
acestea au legătură cu judecăţile pe care le va face Dumnezeu la a 
doua venire a Domnului Isus Cristos. 

2. Binecuvântările aduse peste Israel, la vremea restaurării lor (2 :1-5 ; 
4 :2-6 ; 9 :7 ; 11 :4-16 ; 12 :1-6 ; 14 :1-3 ; 25 :1-12 ; 32 :15-20 ; 
35 :1-10 ; 52 :1-12 ; 59 :20-21 ; 60 :1-12 ; 61 :3-62 :12 ; 65 :17-
66 :24). 

3. Restaurarea lui Israel în ţara promisă – (11 :10-12 ; 14 :1-2 ; 27 :12-
13 ; 35 :10 ; 43 :5-6 ; 49 :10-12-66 :20). 

4. Restaurarea ţinutului, în sine – (30 :23-26 ; 35 :1-10 ; 49 :19 ; 
60 :13 ; 61 :4 ; 62 :4-5 ; 65 :21-15). 

5. Ierusalemul întemeiat ca şi capitala pământului – (1 :26 ; 2 :3 ; 4 :2-
6 ; 12 :6 ; 24 :23 ; 26 :1 ; 40 :2 ; 52 :1-12 ; 61 :1-22 ; 62 :1-7). 

6. Binecuvântări peste rămăşiţa de oameni – (12 :1-6 ; 25 :1-12 ; 26 :1-
19 ; 33 :24 ; 35 :10 ; 43 :25 ; 44 :22 ; 46 :13 ; 54 :6-10 ; 61 :6 ; 
62 :12 ; 66 :8). 

7. Binecuvântarea Regelui Isus, peste naţiuni – (2 :1-4 ; 11 :3-4, 9-10 ; 
25 :6-9 ; 60 :1-12). 

8. Cerurile noi şi pământul cel nou – (65 :17 ; 66 :22). 
 

O schiţă de ansamblu a cărţii Isaia, ar arăta astfel : 
I. Profeţii timpurii 1-35 
 A. Predicare sub domniile lui Uzia, Iotam, Ahaz 1-12 
 B. Judecarea Naţiunilor, în Ziua Domnului 13-27 
 C. Şase Vaiete   28-35 

Finalul fiecărei secţiuni are o viziune a unei naţiuni reunite şi 
restaurate. 

II. Paranteze istorice 36-39 
III. Profeţii târzii 40-66 
 A. În Babilon, eliberare promisă 40-48 
 B. Suferinţa şi Gloria Servitorului 49-57 
 C. Venirea Epocii de Glorie  58-66 
      Fiecare din aceste secţiuni începe cu un capitol care reprezintă cheia  
      Intregului. Fiecare se termină cu o descriere a celor două clase care  

Alcătuiesc naţiunea, în zilele din urmă şi spun că pe cei răi îi 
aşteaptă pedeapsa. 

 
În carte se găsesc 23 de porunci pentru ascultare. De ce să neglijezi o astfel de  

carte ? Vechiul Testament este o carte vie şi o mare parte din conţinutul Lui priveşte, 
totuşi, spre înainte. 
 
 În capitolul 1 al cărţii, Dumnezeu Îşi prezintă cazul împotriva lui Iuda. El 
începe cu cuvintele, Ascultaţi, O ceruri şi auzi, O pământule... Cântecul lui Moise, 
din Deuteronom 32 :1 începe în acelaşi fel. Cartea Isaia este urmarea necesară la 



cartea Deuteronom şi acest verset a fost plasat pe pagina de titlu a multora dintre 
primele Biblii în limba Engleză. 
 Acuzaţia Domnului, contra lui Iuda, se găseşte în versetele doi şi până la şase. 
Necazurile decurg de la faptul de a cunoaşte sau considera pe Dumnezeu (vezi 
Ieremia 8 :7, Luca 19 :42-44). Necazul va fi înlăturat numai atunci când oamenii se 
întorc la Dumnezeu. Ei sunt o naţiune păcătoasă, plină de nelegiuire, oameni răi şi 
corupţi. Ei L-au uitat pe Domnul, L-au provocat pe Cel Sfânt şi s-au dus îndepărtat de 
El, dând înapoi. Ei sunt comparaţi cu un trup omenesc care este bolnav. Capul este 
bolnav, inima slăbită, nu este nici un semn de sănătate, numai răni, lovituri şi bube 
aflate în putrefacţie. 
 Domnul i-a pedepsit datorită rebeliunii lor (vv. 7-9). Ţara era pustiită, cetăţile 
erau arse şi rămăsese numai o rămăşiţă de oameni. Dumnezeu le-a respins forma 
exterioară de religiozitate pentru că inima lor nu era sinceră înaintea lui Dumnezeu 
(vv. 10-15). El i-a chemat să se pocăiască şi să se întoarcă la căile cele drepte ale lui 
Dumnezeu (vv. 16-20). El făcut un contrast între trecutul lui Ierusalem şi prezentul lui 
(vv. 21-23). Dumnezeu a promis restaurarea Ierusalemului dacă oamenii lui vor avea 
inimile îndreptate corect către El (vv. 24-31). 
 În capitolul 2 citim despre Ierusalem şi despre ziua DOMNULUI. Vedem 
groaznicele judecăţi ale lui Dumnezeu, care urmează să vină (vv. 6-22), după trecerea 
cărora Ierusalemul va fi centrul pământului, în timpul veacului Regatului de 1000 de 
ani (vv. 1-5). O afirmaţie minunată este repetată de două ori : numai DOMNUL 
singur, va fi înălţat în acea zi (vv. 11, 17). 
 Observă cele douăzeci şi două de moduri de folosire ale cuvântului şi de la 
2 :10-2 :22. Aceasta este făcută pentru a face paralelă între astfel de adevăruri pe 
fiecare parte, aşa cum am văzut în cartea Proverbe. Scopul avut aici este de a arăta 
înălţimea la care se ridică mândria omului, în contrast cu adâncimile la care el va fi 
aruncat, în Ziua Domnului. 
 Mesajul care se desfăşoară de la 2 :1 şi până la 4 :6, reprezintă cea de a doua 
enumerare a motivelor pentru care Dumnezeu pedepseşte Iuda. Printre mustrările Lui, 
găsim :  Copiii sunt asupritorii poporului Meu (3 :12). Este o zi tristă aceea în care 
toată puterea, bogăţia, tăria şi inteligenţa unei naţiuni (precum Statele Unite ale 
Americii), nu pot face faţă unor bande de adolescenţi care cutreieră străzile. Dacă 
oamenii puşi în poziţiile de a pune în aplicare legile lui Dumnezeu, pentru a asigura 
dreptatea şi cei care produc tulburări ar fi pedepsiţi, necazurile ar dispare repede. De 
ce, însă, nu se face aceasta ? Versetul continuă şi spune, ... şi femeile au autoritate de 
conducere peste ei. Judecători femei, Procuror General femeie, mentalitate feminină 
predominantă în rândul întregii populaţii, iată factorii care împiedică folosirea 
decisivă a forţei necesare. Dumnezeu a spus că o naţiune cu o astfel de conducere, va 
duce la eroare şi va distruge calea drumurilor sale (v. 12). 
 În Isaia 3 :16-26, Dumnezeu oferă comentariul Său cu privire la oamenii care 
aşează o modă exterioară peste o dreptitudine interioară. 
 Capitolul 4 priveşte la rămăşiţa de oameni, răscumpărată, care a supravieţuit 
judecăţilor îngrozitoare din ziua DOMNULUI. Ei sunt cei care-L vor accepta pe 
Messia, Ramura (Mlădiţa) Domnului. Ei sunt cei care vor fi curăţiţi şi convertiţi, puşi 
la adăpost şi protejaţi (ocrotiţi). 
 În capitolul 5, oamenilor din poporul ales de Dumnezeu, le sunt arătate 
păcatele şi rezultatele lor. El arată condamnarea viei şi a oamenilor care au îngrijit-o 
şi au lucrat-o (Luca 20 :9-16). Israel este viţa (Isaia 27 :2-6, Ieremia 2 :21 ; 12 :10, 
Psalmul 80 :8, Osea 10 :1 ; 14 :5-7, Ioan 15 :1f). 



 Începând cu versetul 8, apar o serie de vaiete. Vai de cei care renunţă la o 
societate bazată pe agricultură, ca să construiască una urbană (vv. 8-10), vai de cei 
care sunt beţivi (vv.11-12)24 , care vor fi duşi în captivitate (v. 13), ei vor fi coborâţi 
în iad (v. 14) şi, apoi, judecaţi (v. 16). Acestea sunt cele trei stadii de degradare ale 
omului piedut – moarte, iad, tronul alb de judecată. Vai de cei car-şi pun toată puterea 
şi munca, ca să păcătuiască (vv. 18-19). Păcătoşii condamnaţi sunt îndrăzneţi :...lăsaţi 
sfatul Celui Sfânt al lui Israel să se apropie şi să vină, ca noi să-l putem cunoaşte ! 
Ei au vrut să se confrunte direct cu Dumnezeu, faţă în faţă. Ei vor avea şansa. Vai de 
oamenii mândri (vv. 20-21). Vai de oamenii care iau mită şi care-i apără pe cei răi. 
 Isaia 6 :1-5 compară pe regele Uzia (2 Regi 15 :5) cu Regele Etern. Isaia L-a 
privit pe Dumnezeu în al treilea cer. Cele mai înalte dintre fiinţele create, din univers, 
îşi petreceau existenţa lăudând şi închinându-se Celui Prea Înalt. Observă că sunetul 
laudei lor era aşa de mare încât însuşi cerul tremura la sunetul lor. Când Isaia L-a 
văzut pe Dumnezeu, el s-a văzut pe sine ca fiind neterminat şi necurat. El nu se 
văzuse niciodată în astfel de stare, atâta timp cât a locuit împreună cu oamenii 
muritori ca şi el. Când a mărturisit Domnia Celui care stătea pe tron şi când şi-a 
mărturisit păcatul, în prezenţa acelui Domn (v. 6), el a fost curăţit. Păcatul a fost 
îndepărtat (v. 7). Imediat după ce a fost curăţat, Dumnezeu a chemat pe cineva care să 
facă lucrarea Sa (v. 8) şi el a spus, Iată-mă aici ; trimite-mă. Eu sunt numai unul 
singur, dar totuşi sunt unul. Eu nu pot să fac totul, dar totuşi pot să fac ceva. Ceea ce 
pot să fac, trebuie să fac. Şi cea ce trebuie să fac, voi face, aşa să mă ajute Dumnezeu. 
 Ordinea de aici vorbeşte fiecărei inimi : viziune, convertire, auto-judecată, 
curăţire, predare de sine, comuniune, însărcinare şi mijlocire. 

 Aşa că Dumnezeu l-a pus la lucru. Observăm un paralelism inversat în 
versetul zece: inimă, urechi, ochi, ochi, urechi, inimă. Isaia a declarat că oamenii erau 
slabi de inimă. Această profeţie are o aşa de mare importanţă pentru istoria lui Israel 
încât este scrisă de şapte ori (Matei 13 :14, Marcu 4 :12, Luca 8 :10, Ioan 12 :40, 
Fapte 28 :26-27, Romani 11 :8). Ea este citată solemn, de către Isus, în trei situaţii de 
criză, în ziua când s-a luat hotărârea să-L distrugă, de către Isus, după ce s-a luat 
hotărârea ca să-L dea la moarte şi de către Paul, la încheierea unei conferinţe care a 
durat o zi întreagă, când Iudeii nu L-au crezut. 

Pentru ca cineva să poată înţelege Isaia 7-12, trebuie să citească 2 Regi 15 :37-
16 :5. În cărţile profetice, Efraim şi Israel sunt numele colective ale triburilor care, 
sub conducerea lui Ieroboam, au întemeiat, Regatul de Nord, numit, ulterior, Samaria 
(1 Regi 16 :24). Ei au plecat în exil în anul 721 Î.C. şi nu s-au mai întors niciodată (2 
Regi 17 :1-6). Ei ies în evidenţă ca fiind proscrişii lui Israel, diferiţi faţă de oamenii 
împrăştiaţi ai lui Iuda. Ei sunt ascunşi în lume (Matei 13 :44), până în Ziua Domnului. 

Capitolul 7 include marele semn Mesianic cu privire la Emanuel şi la naşterea 
Sa virgină. În versetele 1 şi 2 ne sunt date circumstanţele istorice referitoare la acest 
semn, dar nota-cheie a pasajului este aceasta : De aceea, Domnul Însuşi vă va da un 
semn : iată, fecioara va concepe şi va naşte un fiu şi ea Îi va pune numele Emanuel 
(v. 14). Acest semn cuprindea miracolul naşterii virgine. El a fost dat în mod divin. ... 
Domnul Însuşi vă va da un semn... El a fost dat casei lui David, nu numai lui Ahaz. 
Nu a mai existat niciodată nimic, în cer sau în iad, sau între ele, pentru a face 
comparaţie :... cerut, fie în adânc, fie în înalt, sus  (v. 11). El privea păstrarea casei 
lui David până când trebuia să se realizeze semnul proeminent al veacurilor. Isus a 
fost împlinirea acestei promisiuni (vezi Matei 1 :22-23). 

                                                 
24 Observă că muzica senzuală şi băutura merg mână în mână. 



Argumentele aduse de Biblie, care resping criticile aduse, potrivit cărora, 
cuvântul Ebraic ‘almah’, folosit în pasaj, nu poate să însemne ‘virgin’, încalcă, nu 
numai contextul din 7 :14 (căci nu ar fi nici un mare semn dacă o femeie nevirgină era 
însărcinată cu copil), dar încalcă şi semnificaţia de virgin, aşa cum este dată în Genesa 
24 :43, Exod 2 :8, Psalmul 68 :25, Cântecul lui Solomon 1 :3, Proverbe 30 :19. 

Chiar numele de Emanuel, însemnând ‘Dumnezeu cu noi’ în umanitate, este 
miracolul veacurilor. Deşi de esenţă divină, El urma să fie şi uman, cu adevărat, 
mâncând ceea ce mâncau şi alţi copii şi crescând spre maturitate, la fel ca şi ceilalţi 
copii (v. 15). 

Versetul 14 este singura parte a profeţiei, care face o referire directă la 
naşterea virgină. Restul se referă la fiul lui Isaia, pe care Domnul i l-a dat să fie alături 
de el (v. 3). Se pare că, pe drum, el a început să profeţească despre Messia (v. 14), 
apoi despre propriul său fiu. Evenimentele din versetele 15 şi 16 au avut loc, de fapt, 
cu trei ani mai târziu, când Asiria a invadat Siria (2 Regi 16 :9) şi Peca, împăratul din 
Efraim, a fost ucis de Oşea (2 Regi 15 :30). Fiul lui Isaia era, cu siguranţă, încă un 
bebeluş, la acea vreme. 

Versetul 14 nu are nici o legătură cu împlinirea imediată sau cu un eveniment 
dublu. Este numai un singur copil născut dintr-o virgină. Acest fapt nu elimină semnul 
imediat cu privire la protecţie şi la cei regi care sunt ucişi. Cei doi fii ai lui Isaia, se 
spune, că servesc drept semne (8 :18), primul aici şi, al doilea, în legătură cu Isaia 
8 :14. Prezicerea din Isaia 9 :6-7 este şi ea introdusă, brusc, într-o profeţie despre o 
altă vreme. Scopul din Isaia 7 :14 era să-i dea lui Ahaz siguranţa unei protecţii 
viitoare şi eterne, a casei lui David, de către Messia, la fel ca şi protecţia imediată, 
reprezentată de fiul lui Isaia. 

Nu este un accident sau o coincidenţă că versetele-cheie, cu privire la 
divinitatea Domnului Isus Cristos, sunt atacate insistent şi modificate, în traducerile 
moderne ale Bibliei. 

Sunt prezise şi alte evenimente, precum : căderea Damascului şi a Siriei (8 :1-
4), alegerea necredinţei şi rezultatul ei (8 :5-8), provocarea graţiei lui Dumnezeu 
(8 :9-15), o chemare la încredere numai în graţia lui Dumnezeu (8 :16-20), o 
alternativă în încrederea în Dumnezeu (8 :21-22). Nu este o imagine frumoasă. 

Isaia 9 :1-7 se referă la Messia. Se face referire la ce este scris mai înainte, în 
Isaia 8 :9-10, chiar şi mai înainte, la 7 :14 şi începând de aici, aceste profeţii sunt duse 
până la împlinirea lor viitoare. 

La început, este Benhadad, în timpul domniei lui Baaşa, lovid ţinutul lui 
Naftali (1 Regi 15 :20). Porţiunea despre ţinut este citată în Luca 1 :79. Secţiunea 
următoare se referă la perioada grea în care Hazael a lovit tot ţinutul lui Ghilead (2 
Regi 10 :32-33). Acest ţinut trebuia să fie lovit, mai întâi, de armatele din Asiria (2 
Regi 15 :29) şi trebuia să fie primul care să vadă lumina promisă, în persoana lui 
Messia. 

Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat... Isus Christ, darul lui 
Dumnezeu, viaţa eternă a fost născută dintr-o familie Iudaică. ...şi guvernarea va fi pe 
umărul Lui... Ca un preot, El poartă numele triburilor, pe umerii Lui (Exod 28 :12). 
Ca Rege, El poartă guvernarea, pe umerii Săi (Isaia 9 :6). Ca un Păstor, El poartă oile 
pierdute, pe umerii Lui (Luca 15 :5). ...şi numele Lui va fi numit Minunat, Sfătuitor, 
Dumnezeul cel tare, Tatăl cel veşnic, Prinţul Păcii. Ce verset măreţ ! Despre 
creşterea guvernării Sale şi a păcii, nu va fi nici nici un capăt, pe tronul lui David şi 
pe regatul Său, ca să-l pună în ordine şi să-l întemeieze cu judecată şi cu justiţie, 
începând de aici înainte şi chiar până în vecie. Zelul DOMNULUI armatelor va 
împlini aceasta (v. 7). 



Capitolul 10 priveşte înainte, spre tulburarea rămăşiţei care trece prin Necazul 
cel Mare. El vorbeşte despre abordarea şi distrugerea armatelor de ne-evrei, sub fiară 
(bestie). Asirienilor, li s-a poruncit, de Dumnezeu, să distrugă Efraimul (v. 5). Aceasta 
s-a împlinit, literal, în 2 Regi 17. Lui nu i s-a poruncit să distrugă Iuda, deşi el a avut 
intenţia să facă asta, pentru că avusese succes în a apăra multe alte naţiuni (vv. 7-11). 
Dumnezeu promisese să apere Iuda şi El a făcut asta (vv. 12-19, Isaia 7 :36-38). 
Trebuie observat că Dumnezeu foloseşte pe ne-evrei pentru a pedepsi pe Israel, dar El 
pedepseşte ne-evreii dacă ei merg prea departe (Genesa 15 :13, Deuteronom 30 :5, 
Isaia 14 :1, Ioel 3 :1-8, Mica 5 :7, Matei 25 :31-40). 

Povara pe care o pune anti-Christul peste Israel, va fi zdrobită în Ziua 
DOMNULUI, de către Messia. Aceasta este semnificaţia versetului 27. 

Acest capitol despre Asirian, care este modelul de anti-Christ care pedepseşte 
pe Israel, apoi fiinţa sa distrusă, se potriveşte foarte bine cu tribulaţia biblică. Acest 
capitol este urmat de capitolul 11, care este cea mai frumoasă descrire a veacului 
Regatului. Ordinea evenimentelor se potriveşte perfect cu Revelaţia 19-20. Cântecul 
de laudă din capitolul 12 se potriveşte perfect, de asemenea, în desfăşurarea profetică 
a evenimentelor. 

Capitolul 12 este despre judecata Babilonului, confuzia naţiunilor, înainte de 
distrugere (vv. 1-16) şi promisiunea distrugerii din vremea lui Isaia (vv.17-22). 

În capitolul 14 sunt prezise căderea Babilonului şi restaurarea lui Israel. El mai 
conţine şi pasajul remarcabil despre căderea lui Lucifer (vv. 13-14). Păcatul său a fost 
mândria. Observă cei cinci Eu voi (vv. 13-14). 

Capitolele 15 şi 16 formează o singură profeţie şi vorbesc despre judecarea lui 
Moab. Pentru a învăţa despre istoria lui Moab, vezi 1 Samuel 14 :47, 2 Samuel 8 :2, 2 
Regi 1 :1 ; 3 :4, 2 Cronici 20, 2 Regi 13 :20 ; 14 :25. În capitolul 16, mielul din 
versetul 1, este literal (2 Samuel 8 :2, 2 Regi 3 :4-5). Mielul din versetul 5, arată către 
Cristos. 

Capitolul 17 prezice judecata asupra Damascului şi a Samariei, capitolul 18, 
judecata asupra Etiopiei, capitolele 19-20, judecata peste naţiunea Egipt, capitolul 21, 
judecata lui Babilon, Edom şi Arabia. 

Citeşte cu atenţie capitolul 22, despre judecata Ierusalemului. Unele din 
tipologiile din scripturi nu sunt la fel de evidente, ca altele. În acest capitol, Şebna este 
uzurpatorul cel mândru, ca un tip de antichrist. Eliachim este tipul de Cristos, al cărui 
drept este acela de a domni. Pasajul vorbeşte despre adevăratul Cristos care-l 
înlocuieşte pe cel fals. 

Capitolul 23 promite judecata asupra Tirului. Citeşte Psalmul 45, în legătură 
cu acest capitol. Este evident că una dintre naţiunile-oi (Matei 25), va fi Tirul. 

Această secţiune este o lovitură lungă împotriva păcatului. Întotdeauna, 
Dumnezeu a chemat oameni ai Săi, ca să strige împotriva a ceea ce este greşit şi rău şi 
să-i avertizeze pe cei care sunt angajaţi în practici păcătoase, despre judecata care 
urmează să cadă asupra lor, dacă nu se pocăiesc şi nu se întorc la Dumnezeu, ca să fie 
iertaţi de păcatele lor şi să le fie salvate sufletele. 

Isaia 24-27 este plin de promisiuni binecuvântate. Capitolul 24 reprezintă una 
din cele mai largi abordări cu privire la zilele de pe urmă. El se deschide cu Ziua 
DOMNULUI (vv. 1-13), după care urmează un cântec de păstrarea al rămăşiţei de 
oameni (vv. 14-16), mânia continuă (vv. 17-22), conducând spre domnia milenială a 
Domnului Isus Cristos (v. 23). Nimic, din acest capitol, nu s-a împlinit încă. Totul, de 
la 24 :1 şi până la 27, reprezintă o singură profeţie, care vorbeşte despre ziua aceea, 
adică despre venirea Domnului Isus Cristos. 



În capitolul 25, naţiunea eliberată, a lui Israel, laudă pe Domnul (vv. 1-5), sunt 
promise binecuvântări pentru toate naţiunile (vv. 6-8), Israel este răsplătit pentru că s-
a încrezut în Dumnezeu şi s-a bazat pe El (v. 9) şi inamicii săi sunt judecaţi (vv. 10-
12). 

Capitolul 26 este cântecul milenial al lui Iuda, lăudând pe Dumnezeu pentru 
mila Sa (vv. 1-6), experienţele lor din timpul tribulaţiei (vv. 7-11), asigurările date lor, 
de pace şi eliberare (vv. 12-18) şi răpirea sfinţilor aflaţi în timpul tribulaţiei, anterior 
groaznicei judecăţi de la Armaghedon (vv. 19-21). 

În capitolul 27, avem grija Domnului pentru aleşii Săi, chiar şi în pedepsirea 
lor (vv. 2-9), îi vedem distruşi pe inamicii lui Israel (vv. 10-11) şi vedem reîntoarcerea 
rămăşiţei lui Israel (vv. 12-13). 

În vaietul contra lui Efraim (28), este promisă judecata celor zece triburi (v. 1-
13) şi soarta lui Efraim este folosită ca un avertisment pentru Iuda (v. 14-29). 

Ariel este unul din numele date de Biblie, pentru Ierusalem. Este descris 
ultimul lor asediu (29 :1-4). Domnul a promis să se ocupe de duşmanii ei (vv. 5-10) în 
timpul de sfârşit (vv. 11-12). Este descrisă starea oamenilor din popor (v. 13-16) şi 
este promisă binecuvântare pentru cei rămaşi (vv. 17-24). Alianţa cu Egiptul este 
interzisă categoric, în capitolele 30-31. 

În capitolul 32 avem o mică parte din imaginea Regelui şi a Regatului Său 
eliberator (vv. 1-8). Păcatele lui Israel şi suferinţele sale, din vremea tribulaţiei (vv. 9-
14) sunt contrastate cu speranţa lor pentru ziua viitoare şi turnarea Spiritului Sfânt 
(vv. 15-20). 

Tema capitolului 33 o reprezintă pedepsirea Asirianului şi triumful lui Isus 
Cristos, în timp ce capitolul 34 priveşte înainte spre bătălia de la Armaghedon (vv. 1-
7) şi la distrugerea care urmează această groaznică zi a DOMNULUI (vv. 8-15), dar 
promite că Israel va poseda şi locui acest teritoriu (vv. 16-17). Aceasta conduce direct 
la capitolul 35, care vorbeşte despre gloriile viitorului Regat, despre restaurarea 
pământului, despre manifestarea Domnului şi despre reîntoarcerea rămăşiţei 
răscumpărate, la Sion, cu bucurie nesfârşită în inimile lor (v. 10). 

Isaia vorbeşte despre unsprezece lucruri veşnice : Tată (9 :6), Dumnezeu 
(40 :28), legământ (24 :5 ; 55 :3 ; 61 :8), nume al Răscumpărătorului (63 :12, 16), 
bunătate (54 :8), salvare (54 :17), bucurie (35 :10 ; 51 :11 ; 62 :7), puterea lui 
Dumnezeu (26 :4), lumină (60 :19-20), arderi (33 :14) şi semne (55 :13). 

Isaia 36-39 prezintă informaţii istorice care sunt o umbră a lucrurilor viitoare. 
După reformarea adusă de regele Ezechia (2 Cronici 29-32), Samaria a fost ocupată 
de Şalmaneser în al şaselea an de domnie al lui Ezechia (2 Regi 18:10). Cuceritorul 
arogant Senaherib l-a trimis pe Rabşacheh, comandantul-şef al lui, din Lachiş, o 
fortăreaţă Iudaică, care controla drumul spre Egipt, ca să ceară predarea 
necondiţionată a lui Iuda. Rabşacheh s-a întâlnit cu delegaţia lui Ezechia (36:1-3), a 
batjocorit Iuda pentru că s-a încrezut în Egipt (vv. 4-6) şi că a crezut în Dumnezeul lui 
Ezechia (vv. 7-10). El a hulit şi ridiculizat pe oamenii din Ierusalem (vv. 11-22). 

Dumnezeu a dat replică acestei provocări. Ezechia a adus problema înaintea 
Domnului, în Templu (37 :1), a trimis o delegaţie la Isaia, pentru sfat şi rugăciune (vv. 
2-5) şi a primit asigurare de eliberare, din partea profetului (vv. 6-7). Între timp, 
Rebşacheh s-a reîntors ca să-l găsească pe Senacharib asedind Libna, care era o altă 
cetate fortificată din Iuda, la nord de Lachiş. Auzind că prinţul Tirhacha (care 
devenise al treile împărat  al celei de-a 15-a dinastii din Egipt), se pregătea de atac (v. 
8), Senacharib a lansat o altă ameninţare de intimidare, către Ezechia (vv. 9-13). De 
această dată, regele a dus scrisoarea în Templu şi a desfăşurat-o înaintea Domnului şi 
s-a rugatg (vv. 14-20). Din nou, Iehova l-a asigurat pe Ezechia, prin intermediul lui 



Isaia, că duşmanul va fi zdrobit (vv. 21-35). Promisiunea a fost împlinită, ulterior (vv. 
36-38). 

Acest mare miracol a reprezentat temelia profeţiilor repetate pe care le-a făcut 
Isaia (10-24-34 ; 17 :12-14 ; 29 :5-8 ; 30 :27-33 ; 31 :4-9 ; 33 :3-4). 

În zilele acelea Ezechia a fost vindecat de o boală severă (38 :1-22) şi la viaţa 
sa i-au mai fost adăugaţi încă cincisprezece ani (2 Regi 18 :2). Astfel că acest 
eveniment are loc chiar în aceeaşi perioadă. Ar fi fost mai bine dacă el nu ar fi trăit 
căci, mai târziu, Ezechia a făcut, mai târziu, o greşeală foarte tragică. 
Merodahbaladan, un Caldeean, fiul lui Baladan, sub pretextul că-l felicită pe Ezechia 
pentru însănătoşirea sa, în urma bolii de care suferise, a trimis un ambasador cu daruri 
multe pentru a-i atrage pe Iudei într-o alianţă împotrivia Asiriei (capitolul 39). Ego-ul 
lui Ezechia a profitat din plin de asta şi a făcut greşeala de a-şi desfăşura toată bogăţia 
şi puterea. 

Isaia l-a certat cu asprime şi l-a avertizat că Babilonul se va întoarce ca să ia 
pe Iuda în robie. Regele s-a pocăit dar răul era deja făcut. 

Avertismentul i-a inclus şi pe fiii săi (39 :7), deşi Ezechia nu avea nici unul. 
Promisiunea făcută lui David, că sămânţa sa va sta pe tronul ţării, părea să se afle în 
pericol de a nu se împlini. Manase a fost născut în cel de-al treilea an din cei 
cincisprezece ani care i-au fost adăugaţi lui Ezechia. El face referire la aceasta, în 
Psalmii 127 şi 128, unde el citează cuvintele din Isaia 39 :8. Pare să existe o referinţă 
la mariajul său cu Hefziba, în Isaia 62 :4, care serveşte drept sursă de comparaţie în 
acea profeţie. 

Pentru referinţa la eunuci (39 :7), uită-te la Daniel 1 :3-4. Bun este cuvântul... 
(v. 8) arată supunerea lui Ezechia. Este la fel ca cea a lui Ilie. El şi-a aplecat gâtul şi a 
permis ca să i se pună pe el jugul Cuvântului lui Dumnezeu. 

În Isaia 40-47 apar câteva teme. Una este accentul care se pune pe cuvintele 
nu te teme (41 :10-14 ; 43 :1 ; 44 :2). Iudeii se temeau de marile naţiuni ne-evreieşti 
care cucereau lumea. Dumnezeu dorea ca ei să ştie că El era în control. 

Israel fusese ocupat de Asiria. Iuda fusese ocupată de Babilon. Persanii se 
ridicau şi ei. Toate aceste naţiuni se închinau la idoli şi Iudeii începuseră să se 
gândească la faptul că, dacă aceste naţiuni erau prospere, atunci însemna că acei zei la 
care se închinau ele, trebuiau să fie zeii cei adevăraţi. Aşa că a doua idee principala 
din aceste capitole este contrastul dintre idolii păgâni şi adevăratul Dumnezeu (40 :18-
20, 25 ; 41 :6-7 ; 42 :8 ; 43 :10-12 ; 44 :6-8, 9-20 ; 45 :5-6, 16-20 ; 46 :1-7). Aceste 
pasaje sunt unele din cele mai plăcute de citit, din Biblie. 

A treia idee principală din această secţiune, este eliberarea realizată de către 
Cirus, un om numit la două secole înainte de naşterea sa (41 :2-5 ; 41 :25 ; 44 :28-
45 :4 ; 47 :11). 

Mângâiaţi, mângâiaţi (40 :1), vorbiţi mângâietor, sunt cuvintele cu care 
începe această nouă secţiune din cartea Isaia. Aici vedem promisiunea lui Ioan 
Botezătorul, antemergătorul (vv. 3-8). Referinţa la glasul, este citată în Matei 3, 
Marcu 1, Luca 3, Ioan 1 şi, poate, 1 Petru 1. Compară glasul din Isaia 6, care a venit 
din Templu, cu privire la împrăştiere, cu acest glas din afara ţării, cu privire la 
adunare. Vocea nu era a lui Isaia, dar a fost auzită de acesta, într-o viziune. Ioan a 
pretins-o dar oamenii nu au vrut să audă el Acela care a fost anunţat, a fost respins şi 
crucificat (Ioan 1 :11), astfel că Regatul aşteaptă o împlinire viitoare. 

Aminteşte-ţi că profesorii de la universităţile creştine şi laice, fac mult zgomot 
pe tema unui scriitor, altul decât Isaia, pentru a doua secţiune a cărţii. Capitolul 40 
este atribuit lui Isaia de către Spiritul Sfânt (Matei 3 :3). Isaia 41 :2-4 este atribuit lui 
Isaia (Matei 12 :17-21). Isaia 53 :1 este atribuit lui Isaia (Ioan 12 :38, Romani 10 :16). 



Isaia 53 :4 este atribuit lui Isaia (Matei 8 :17). Matei 53 :7-8 este atribuit lui Isaia, în 
Faptele Apostolilor 8 :32-33. Isaia 61 :1 este atribuit lui Isaia (Luca 4 :18-19). Evident 
că criticii au un singur salariu, dar nu au şi o singură Biblie. 

Minunile fizice (40 :4) arată că trebuie să existe o împlinire, în mod literal, a 
promisiunilor Regatului Cerului, aşa precum aceste lucruri nu ar putea nici o dată să 
rezulte din viaţa sfântă a Bisericii Creştine. Observă existenţa trinităţii, care apare în 
acest capitol : Dumnezeul vostru (v. 9), Domnul DUMNEZEU (v. 10), Spiritul 
Domnului (v. 13). 

Capitolul 40 tratează circumstanţele mângâierii promise (vv. 1-11), caracterul 
mângâietorului (vv. 12-26) şi cum poate avea cineva mângâiere (vv. 27-31). 

Dumnezeu afirmă cazul Său împotriva idolatriei (capitolul 41), după care Îl 
prezintă pe Messia, servitorul DOMNULUI (capitolul 42). Tatăl vorbeşte despre Fiul 
şi despre Spiritul. Următoare asigurare este dată naţiunii, cu privire la restaurarea ei 
(capitolul 43), având ca rezultat faptul că Israel trebuie să fie o mărturie pentru a-L 
proclama pe singurul şi adevăratul Dumnezeu (capitolul 44). 

Urmează apoi Cirus, singurul tip de Messia, ne-evreu (capitolul 45). El este 
numit păstorul meu, un titlu Mesianic. Ei sunt, amândoi, cuceritori irezistibili ai 
duşmanilor lui Israel. Amândoi sunt restauratori ai cetăţii sfinte şi, prin intermediul 
amândurora, este glorificat Numele singurului şi adevăratului Dumnezeu (YHWH – 
YAHVE – IEHOVA). 

Capitolele 46-47 tratează eliberarea lui Israel din robia lui Babilon şi lecţiile 
pe care Dumnezeu intenţionează să le dea poporului Său, ca oamenii să înveţe din 
experienţă. Trinitatea se vede, din nou, în 48 :16 : Veniţi lângă mine, ascultaţi 
aceasta ; nu am vorbit în secret, de la început ; de la vremea în care era, eu eram : 
şi acum Domnul DUMNEZEU şi Spiritul Său, m-a trimis. 

Servitudinea lui Messia şi misiunea pe care El trebuie s-o îndeplinească 
(capitolul 49) reprezintă un contrast faţă de neascultătorul Israel (capitolul 50). 

În capitolul 51, avem încurajare pentru cei credincioşi. Observă cum se 
împarte acest capitol : ascultă (v. 1), ascultă (v. 4), ascultă (v. 7) şi, apoi, ascultă, 
ascultă (v. 9), ascultă, ascultă (v. 17), ascultă, ascultă (52 :1). Ierusalemul este 
înălţat şi îi este reamintită gloria sa. 

Ajungem, apoi, la pâmântul cel mai sfânt din Isaia 53. Cine este suficient ca să 
sape după şi să proclame, toate minunile persoanei lui Isus, suferinţa, plata, moartea, 
învierea, triumful, biserica şi venirea, prezentate în acest capitol ? Glorie veşnică şi 
onoare, Mielului, care a fost jertfit pentru păcătoşi ! 

Moartea şi învierea lui Messia conduce la o bucurie radiantă, precum Israel 
este restaurat (capitolul 54). Naţiunea este convertită şi binecuvântată (vv. 1-10) şi 
făcută frumoasă (vv. 11-17). 

Sacrificiul lui Mesia a fost făcut pentru lumea întreagă. O invitaţie este făcută 
(vv. 2-4), ea este extinsă şi purificată (vv. 5-7), autorizată şi acceptată (vv. 8-13). 
Neamurile trebuie să fie incluse în binecuvântările viitorului Regat (capitolul 56). 

Isaia 56 :7-57 :21 condamnă păcatele conducătorilor răi ai lui Israel şi 
capitolul 58 contrastează falsa închinare cu cea adevărată. 

Capitolul 59 vorbeşte despre venirea Răscumpărătorului, în ţara Palestinei. 
Păcatul lui Israel şi necredinţa din zilele de pe urmă (vv. 1-8), se întorc spre 
mărturisirea lor (vv. 9-15). Domnul intervine (vv. 16-19) cu al doilea advent al lui 
Messia (v. 20-21). 

Vedem, apoi, gloria Ierusalemului, din timpul Regatului milenial (capitolul 
60), misiunea lui Messia, care întemeiază Regatul Său (capitolul 61) şi modul în care 
tot pământul va fi binecuvântat, în acea zi (capitolul 62). 



Messia este, de asemenea, şi un răzbunător. Mânia celei de a doua veniri, este 
prezentată (63 :1-6), împreună cu marea rugăciune de mijlocire (63 :15-64 :12), din 
partea celor rămaşi, când ei se roagă ca să se facă voia lui Dumnezeu. 

Dumnezeu răspunde în milă (65). Isaia 65 are multe lucruri comune cu 
Revelaţia 21. 

Isaia 65     Revelaţia 21 
Ierusalemul numit (v. 18)   Noul Ierusalem numit (v. 1) 
Numit mare (v. 10)    Numit sfânt (v. 10) 
Pe un munte (v. 25)    De sus, din cer (v. 2) 
Bucurându-se, nu plângând, viaţă lungă (v. 18-20). 
    Bucurându-se, fără lacrimi sau moarte (v. 4) 
Păcătoşi acolo (v. 20)    Fără păcătoşi (v. 22) 
Rugăciune făcută (v. 24)   Fără Templu (v. 22) 
Clădire de făcut (v. 21)  Deja făcut de Dumnezeu (vv. 12-25). 
Observă de cele şapte ori în care Dumnezeu spune Eu voi, în Isaia 65. 
Ultimul capitol (66), rezumă tot materialul care se găseşte peste tot, în cartea 

Isaia. Închinarea cea rea din zilele din urmă (vv. 1-4), masa de oameni apostaţi din 
naţiunea Iudaică, restaurată în necredinţă, înalţă un Templu, în Ierusalem şi reînvie 
vechea închinare, dar aceasta era făcută în necredinţă şi, de aceea, era o urâciune 
pentru Domnul. Despre aceasta se vorbeşte în 2 Tesaloniceni 2, Daniel 9, Matei 24 şi 
Revelaţia 11. Dar există o mică rămăşiţă de oameni care încă tremură la Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aceştia sunt urâţi şi batjocoriţi de Israeliţii apostaziaţi, dar ei rămân fideli 
Cuvântului lui Dumnezeu până când, dintr-o dată, vine Domnul (v. 6). Israel este 
renăscut (vv. 7-9), urmat de gloria şi înălţarea cetăţii Ierusalem, în timpul veacului 
Regatului (vv. 10-14). După răzbunarea şi mânia celei de a doua veniri a Domnului 
Isus Cristos (vv. 15-17), ne-evreii supravieţuitori, sunt introduşi în Regat (vv. 18-21), 
care este etern (v. 22). Cartea Isaia se încheie cu binecuvântările celor drepţi şi cu 
blestemul celor răi (vv. 23-24). 

De-alungul cărţii Isaia, Răscumpărătorul este numit Sfântul lui Israel. Acest 
titlu este folosit de douăzeci şi şase de ori în cartea Isaia şi, numai de încă cinci ori, în 
alte vremuri din Vechiul Testament. Sub acest nume, El este Răscumpărătorul (47 :4 ; 
48 :17), Creatorul (41 :20 ; 51 :13). El a fost respins (49 :7), dar va veni din nou, în 
glorie (52 :6). 

El mai este numit Emanuel (7-8), care înseamnă ‘Dumnezeu cu noi’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ieremia 
 
 
 

Ieremia a fost purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, în zilele de întuneric şi 
dezastru spiritual. El a fost chemat să sune din trompetă de pe dâmbul morţii naţiunii 
sale. Printr-o mare suferinţă personală, el a transmis mesajul său de pedepsire şi 
promisiune, cu o fidelitate neclintită, chiar şi atunci când oamenii au refuzat să asculte 
sau să se supună. Misiunea sa a durat peste 40 de ani, începând de la al 13-lea an al 
domniei lui Iosia şi până la al 11-lea an al domniei lui Zedechia.25 

Nici un profet nu a avut o lucrare atât de lipsită de a i se aduce mulţumire, ca 
şi Ieremia. Lui i-a trebuit să aibă un mare curaj să stea, an după an, înaintea opoziţiei 
rebele. În viaţa sa privată înaintea lui Dumnezeu, îl vedem pe Ieremia, în slăbiciune. 
În viaţa sa publică, înaintea omului, îl vedem puternic, în Domnul. 

Adeseori, Dumnezeu alege instrumente ciudate, neaşteptate, pentru a face 
lucrarea Sa. El l-a ales pe sensibilul, temătorul, timidul, Ieremia, pentru ceea ce părea 
să fie o misiune fără nici o speranţă, îndemnându-l :  Nu spune, eu sunt un copil : 
căci tu vei merge la toţi la cei la care te voi trimite, şi orice Eu îţi poruncesc, aceea 
vei vorbi. Nu te teme de feţele lor : căci Eu sunt cu tine, ca să te scap, spune 
DOMNUL (1 :7-8). 

Spre deosebire de mulţi dintre profeţi, Ieremia are multe de spus, cu privire la 
el însuşi. El ne spune că a fost chemat la o vârstă tânără (1 :6). El a pledat, mai întâi, 
că tinereţea şi lipsa lui de experienţă, l-au descalificat şi apoi, despre lipsa sa de 
elocvenţă (1 :6). Dar el a fost încredinţat că Dumnezeu  l-a ales să facă această lucrare 
înainte de naşterea sa (1 :5). Efeseni 2 :10 spune că noi am fost creaţi pentru a face 
fapte bune, înainte ca Dumnezeu să pună chiar fundaţia lumii. Dumnezeu 
intenţionează ca fiecare viaţă să aibă scop şi însemnătate. 

Ieremia 1 :1 spune că el era fiul lui Hilchia. Acesta nu era Marele Preot cu acel 
nume, care era din linia lui Eleazar (1 Cronici 6 :4, 13), unde Anatot aparţinea celei 
lui Itamar (Cronici 24 :3, 6, vezi 2 Cronici 34). Se spune, în verset, că Ieremia este 
dintre preoţi. Aceasta a fost adevărat şi cu privire la Natan (1 Regi 4 :5), Ezechiel 
(Ezechiel 1 :3) şi cel mai asemănător, la Zaharia (Zaharia 1 :1). Anatot se afla la trei 
mile distanţă, Nord-Est, de Ierusalem. 

Ieremia a fost persecutat acolo, înainte să profeţească în Ierusalem (11 :21 ; 
12 :6). Aceasta l-a pregătit pentru întâlnirile de mai târziu (12 :5-6). 

Ieremia  a fost singurul om din Biblie, căruia i s-a poruncit să nu se 
căsătorească, pentru că Dumnezeu avea o misiune specială pentru el (16:1-2). Soarta 
lui Ieremia a fost să fie singur. Nu i s-a permis să intre în casa bucuriei şi a petrecerii 
(16 :8). Plata sa zilnică erau reproşul şi batjocura (20 :8). Ruda sa proprie l-a trădat 
(12 :6) şi cetăţenii cetăţii sale natale au vrut să-l  omoare (26 :11). 

El a mai avut şi o mare luptă interioară. El s-a numit pe sine un om de dispreţ 
pentru tot pământul (15:10). El s-a întrebat uneori dacă aceasta era misiunea lui şi nu 
era cumva o glumă (20:7). La fel cum a făcut şi Iov, înaintea lui, el a blestemat ziua în 
care s-a născut (20 :14). 

El a profeţit în vremea în care Israel fusese luat în captivitate şi Iuda se găsea 
în zilele sale de declin. Viaţa personală a lui Ieremia era foarte singuratică. Chiar şi 
prietenii şi rudele lui au complotat să-l omoare. Singurul prieten pe care l-a avut, a 

                                                 
25 Plus o perioadă de vreme, în Egipt. Este posibil să fi fost cu 26 de ani mai mulţi, dacă ne raportăm la 
ultima dată care este înregistrată în carte (52:31). 



fost secretarul său, Baruch, care a rămas aproape de Ieremia în toţi anii furtunoşi ai 
vieţii sale. El a jucat un rol important în povestea sulurilor mesajelor profetului 
(capitolul 36) şi Ieremia 45 înregistrează mesajul lui Dumnezeu către Baruch. 

Situaţia din vremea lui Ieremia, era gravă. Existau, la acea vreme, trei mari 
puteri care se aflau în competiţie pentru dominarea lumii : Egiptul, Babilonul şi 
Asiria. Timp de 300 de ani, Asiria a condus lumea, din capitala sa de la Ninive, la 
Nord de Eufrat. Babilonul, aflat la Sud de Eufrat, devenea mai puternic. Egiptul, de pe 
Nil, încerca să scape de plăgile venite asupra lui, în urmă cu 1000 de ani. 

În mijlocul slujirii lui Ieremia, Babilonul a ieşit triumfător în faţa Asiriei.26  
Dumnezeu i-a spus lui Ieremia că Nebucadneţar era servitorul Lui şi că El îi va 

lumea în stăpânire, acestui monarh ne-evreu (37 :6). Ieremia i-a îndemnat pe oameni 
să se supună acestui împărat, ca făcând parte din voia lui Dumnezeu. Acest fapt l-a 
făcut să fie văzut ca şi un trădător. 

O parte din sarcina lui Ieremia era să-i convingă pe oameni şi pe conducătorii 
lui Iuda, că Babilonul urma să fie stăpânul lui Iuda, destinat prin voinţa divină, pentru 
anii ce urmau. Ieremia a avertizat Ierusalemul să se predea împăratului Babilonului, 
fapt ce a condus la acuzaţia că era un trădător. 

Profeţii falşi l-au urât şi i s-au opus. Odată, pe când curţile Teplului erau 
umplute complet cu închinători, Ieremia a intrat în scenă şi a declarat că Ierusalemul 
va fi un blestem şi că Templul va avea aceeaşi soartă ca şi Tabernacolul, la Şiloh 
(26 :6). Aceasta a dat naştere la un mare conflict. Preoţii şi profeţii falşi au cerut 
uciderea lui (26 :8) dar Domnul l-a scos prin acel loc. 

Sub conducerea regelui Iosia, Templul a fost reparat şi închinarea la idoli a 
fost distrusă (2 Cronici 34). Ieremia a văzut că această reformă era foarte superficială 
şi că Iuda urma calea care a adus distrugere lui Israel (3:6-10). În timpul domniei 
următorilor regi, a urmat un declin continuu, astfel că Ieremia a fost însărcinat să facă 
un ultim apel, din partea lui Dumnezeu, înainte de distrugere (7:2-7). El a trebuit să 
anunţe distrugerea invevitabilă care venea peste Ierusalem şi Iuda (7:13-16), prin 
mâna lui Nebucadneţar (21:1-10). Mesajul trist pe care trebuia să-l aducă, i-a provocat 
o mare suferinţă personală (9:1). Ieremia este numit, uneori, şi ‘profetul care plânge’. 

Sub conducerea regelui Ezechia, persecuţia lui a crescut. El a fost considerat 
un om nebun (29:26). Preoţii au cerut închiderea lui. După ce a fost închis, el a apărut 
pe străzile Ierusalemului, cu lanţurile şi jugurile pe care le purta, pe gâtul său, 
spunând că aceasta reprezenta viitorul destin al lui Iuda (27:2). Un profet fals a 
zdrobit jugul şi a strigat că, Caldeea va fi distrusă în doi ani. 

Imedia ce armata Egipteană se apropia, Caldeenii au fugit şi lucrurile s-au 
înrăutăţit pentru Ieremia. El a încercat să scape la Anathot, dar a fost găsit şi acuzat ca 
având legătură cu Caldeea (37:14). Deşi acuzaţiile aduse erau false, el a fost aruncat 
într-o temniţă şi lăsat acolo, să moară. În final, Dumnezeu l-a eliberat. 

Când Ierusalemul a căzut, în final, Nebucadneţar l-a protejat pe Ieremia 
(39:11). El a fost dus departe, împreună cu alţi captivi, până la Rama dar, după aceea, 
Nebucadneţar l-a eliberat. El a rămas să rămână în ţară, cu guvernatorul Ghedalia. 
Guvernatorul, însă, a fost ucis de Işmael şi confederaţii lui şi Ieremia a fost obligat să 
se ducă în Egipt, împreună cu rebelii. 

Ultima dată când îl vedem, Ieremia predică în Egipt. 

                                                 
26 Doi ani mai târziu, ei au zdrobit Egiptul, în bătălia de la Carchemiş. Ei au condus lumea pentru 
următorii 70 de ani, tot atâta timp cât Iuda s-a aflat în captivitate. 



Dar există şi o faţă luminoasă a profeţiei sale. El singur stabileşte durata 
captivităţii Babiloniene, spunând că aceasta va dura şapte ani (25:11; 29:10). El mai 
vorbeşte şi despre un minunat Nou Legământ dintre Iehova şi Evrei (31:31-34). 

Versetele-cheie din carte, sunt Ieremia 21:7, 14. Şi după aceea, spune 
DOMNUL, Eu voi elibera pe Zedechia, regele lui Iuda, şi pe servitorii lui, şi 
oamenii, şi pe cei care au rămas în această cetate, de pestilenţă, de sabie şi de 
foamete, în mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi în mâna duşmanilor 
lor şi în mâna celor care caută să le ia viaţa: şi el îi va lovi cu tăişul sabiei; el nu-i 
va ierta şi nici nu va avea milă de ei, nici îndurare. Dar Eu vă văi pedepsi potrivit 
cu rodul faptelor voastre, spune DOMNUL: şi Eu voi aprinde un foc în acea 
pădure, şi el va distruge toate lucrurile care se găsesc în jurul lui. Aceasta nu este o 
carte veselă. 

Cuvântul-cheie este recădere (în greşeală, în păcat), pentru că naţiunea se 
întorsese cu spatele la Dumnezeu şi începuse să urmeze falşi profeţi care îi conduceau 
spre închinarea la idoli (2:19; 3:6, 22; 5:6; 14:7). Cuvântul pocăiţi-vă este folosit de 
unsprezece ori, dar cu nici un rezultat (15:17-18). Autorul cărţii este Ieremia, aşa cum 
este afirmat în Daniel 9:2 şi, de către Domnul, în Matei 2:17. Cartea are 1364 de 
versete şi 42.659 de cuvinte. 

Nici un om nu a avut vreodată atât de multe confruntări cu profeţii falşi, ca 
Ieremia (2:8, 26; 4:9; 5:31; 6:14; 14:13-16; 18:18; 23:9-40; 26:8-19; 27:9-16; 28:29). 

Cartea Ieremia mai conţine şi multe ilustraţii dramatice, precum cele cu 
fântânile şi cisternele (2:13), ca cea despre medicament (8:22), a ceva bun pentru 
nimic (13), a unui vas de lut (18-19), despre juguri (27) şi despre o scufundare în apă 
a unei cărţi (51:59-64). 

Putem împărţi cartea în modul următor: 
1:1-3  Introducere 
1:4-19  Însărcinarea lui Ieremia 
2:20  Profeţii pentru Evrei 
21-35 Istorie cu privire la Ieoiacakim (nu în ordine cronologică) 
36 Baruch şi misiunea lui la Iehoiakim 
37-45 Istorie cu privire la Zedechia (nu în ordine cronologică) 
46-51:64a Profeţii adresate ne-evreilor 
51:64b  Se termină însărcinarea lui Ieremia 
52 Appendix 

Din punct de vedere istoric, predicarea lui Ieremia se încadreză în  
următoarele perioade de timp: 
 Sub Iosia 1-6 
 Sub Ioahaz 22:10-12 
 Sub Ioiakim 7-20, 25-26, 35-36, 46:1-12, 47, 49 
 Sub Ioiakim 22-23 
 Sub Zedechia 21, 24, 27-34, 37-44, 46:13-28, 50-51 
 În Egipt 52 
 Titlul favorit, al lui Ieremia, pentru Dumnezeu, este Domnul Oştirilor. 
El îl foloseşte de peste şaizeci de ori. 

Porţiune din carte, care se întinde de la capitolul 1 şi până la capitolul 24, Îl arată pe 
Domnul care se roagă de copiii Săi şovăielnici, prin intermediul vasului pe care El l-a 
ales. 
 Chemarea lui Ieremia (capitolul 1) şi scuzele lui, ne aduc aminte de chemarea 
pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Moise. Este probabil ca el să fi avut aproape 
douăzeci de ani, la acea vreme. El a fost însărcinat să se ocupe de apostazia şi 



idolatria din naţiunea lui Israel (capitolul 2). Iuda se afla într-o stare mult mai rea, 
acum, decât Israel, Regatul din Nord (capitolul 3). Trecuseră 300 de ani de când se 
despărţiseră cele două regate, şi 100 de ani de când cele zece triburi fuseseră luate 
captive de Asirieni. Iuda fusese orbită la semnificaţia căderii lui Israel şi, sub 
conducerea lui Manase, a comis păcate şi mai grave decât cele ale fraţilor lor. 
 Pustiirea lui Iuda se apropia (capitolul 4) datorită stării depravate a oamenilor 
din ea (capitolul 5). Apoi, ei s-au adâncit tot mai jos în depravare şi stricăciune. 
Distrugerea lor urma să vină din partea de Nord (capitolul 6). Ieremia a strigat Ei au 
mai vindecat şi rana fiicei poporului Meu, în mod uşuratic, spunâd cuvinte dulci, 
Pace, pace; când nu este nici o pace (6:14). 
 Ieremia a predicat că pocăinţa este singura speranţă (capitolul 7). Descrierea 
păcatului lor, este şocantă. Cu toate acestea, Dumnezeu a promis că, dacă ei vor 
asculta de El, nu vor cădea niciodată (vv. 5-7). Ei ridicaseră idoli în Templu (v. 30), 
totuşi ei credeau că, datorită existenţei Templului, Dumnezeu nu va permite ca 
Ierusalemul să fie distrus (vv. 4, 10). Ei se mai închinau şi la regina cerului (v. 18), 
principala zeitate canaanită, a cărei închinare era însoţită, totdeauna, de cele mai 
degradante forme de imoralitate sexuală. Faptul că o religie păgână modernă o 
numeşte Maria, nu schimbă natura abominabilă a acestei închinări şi nici imoralitatea 
sexuală care este implicată în închinarea la acest idol. Hinom (vv. 31-32) se găse pe 
partea de Sud a Iersalemului. Acolo se ardeau copii, care erau aduş ca jertfă 
mitologicului zeu-idol Moloh. 
 Ieremia 8 spune, despre oameni: Secerişul a trecut, vara s-a terminat şi noi 
nu suntem salvaţi (v. 20). Ei erau lipsiţi de pocăinţă (v. 6), neveghetori (v. 7), natura 
i-ar fi instruit, dar mândria intelectului lui (v. 8) i-a făcut să respingă Cuvântul lui 
Dumnezeu. Ei erau auto-înşelaţi (v. 11), fără nici un pic de ruşine (v. 12), plini de 
optimism carnal (v. 15) şi de formalism religios (v. 19). 
 Nu există nici un balsam în Ghiliad; nu este nici un doctor acolo? De ce, 
atunci, nu este restabilită sănătatea fiicei poporului Meu? (v. 22). Biblia vorbeşte 
despre Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind balsamul (Psalmul 107:20) vindecător, prin 
rănile Domnului Isus Cristos (Isaia 53:5), care aduce sănătate, vindecare, pe aripile 
Sale, atunci când vine din nou (Maleahi 4:2) şi de refacere, în căile Lui (Luca 17:14). 
 Ieremia s-a identificat cu poporul care o luase pe un drum greşit (9:1-8), atunci 
când a văzut distrugerea Ierusalemului (vv. 9-11) şi i-a provocat pe oameni să se 
gândească la aceste lucruri (vv. 12-16). Deşi plânând, jelind, (vv. 17-22), el ştia că 
adevărata glorie venea în urma cunoaşterii Domnului (vv. 23-26). 
 În capitolul 10, Iehova este prezentat ca fiind singurul şi adevăratul 
Dumnezeu. Este afirmat un mare adevăr: O DOAMNE, eu ştiu că nu stă în om să 
cunoască drumul lui: nu stă în om, care umblă, să-şi conducă paşii. O DOAMNE, 
corectează-mă, dar cu judecată; nu în mânia Ta, ca să nu mă distrugi de tot (vv. 
23-24). 
 Capitolul 11 vorbeşte despre legământul încălcat şi despre rămăşiţa oamenilor 
cu frică de Dumnezeu (11:18). 
 Plângerea lui Ieremia (capitolul 12) se potriveşte cu Habacuc 1:12. 
 Ieremia, când vorbeşte despre El, o face ca un tip de Messia, în multe privinţe. 
Consideră următoarele comparaţii. 
 Ieremia 11:18 cu Isaia 11:2, Ioan 2:25 
 Ieremia 11:19 cu Isaia 53:7-8 
 Ieremia 11:19 cu Isaia 53:10 
 Ieremia 11:20 cu Isaia 53:11 
 Ieremia 13:17 cu Matei 26:38, Luca 19:41 



 Ieremia 18:23 cu Ioan 11:53 
 Ieremia 18:23 cu Luca 23:34 
 Ieremia 20:7 cu Marcu 5:40 
 Ieremia 20:10 cu Luca 11:54, Psalmul 55:12 
 Ieremia 26:11 cu Matei 26:65-66 
 Ieremia 26:15 cu Matei 27:4-25 
 Ieremia 26:16 cu Ioan 10:21, Luca 23:13 
 Ieremia 29:26 cu Ioan 7:20; 10:20; 10:39 
 Ieremia 29:27 cu Ioan 8:53, Luca 7:39 
 Plângerile 1:12 cu Ioan 1:29, Isaia 53:10 
 Plângerile 3:8 cu Matei 27:46 
 Plângerile 3:14 cu Psalmul 69:12 
 Plângerile 3:48 cu Luca 19:41 
 
 Capitolul 13 povesteşte despre o centură bogat decorată, ca fiind o parte din 
îmbrăcămintea lui Ieremia, pe când acesta se plimba pe străzile Ierusalemului, centură 
care, mai târziu, devine uzată, roasă, zdrenţuită şi murdară. Mulţimi de oameni curioşi 
se adunau în jurul profetului, care explica faptul că acea centură reprezenta istoria lui 
Iuda. 
 Ieremia s-a rugat pentru popor (capitolele 14-15), i s-a interzis să se 
căsătorească (capitolul 16). Apoi, el mustră poporul pentru păcatele lor (capitolul 17). 
 În capitolul 18, se găseşte ilustraţia olarului şi a lutului, potrivit căreia suntem 
învăţaţi că Dumnezeu nu repară niciodată ceea ce a stricat omul, dar înlocuieşte 
stricăciunea cu ceva nou. Interpretarea capitolului aparţine casei stricate a lui Israel, 
pentru care trebuie să i se substituie noua creatură (Matei 21:43, Romani 11:7, 
Ezechiel 36:25-28). 
 Aplicaţia aparţine şi legământului (Deuteronom 6:25) care a fost stricat 
(Ieremia 31:32) şi care a fost, apoi, înlocuit cu un Nou Legământ (Evrei 8:7-13). 
 O a treia aplicaţie corectă, aparţine poruncilor care au fost stricate (Isaia 1:11-
14) şi care au fost făcute noi (Evrei 10:6-9, Coloseni 2:14-17, Galateni 3:4-11). 
 A patre aplicaţie o reprezintă referirea la preoţie (Evrei 7:11-28) şi cea de a 
cincea aplicaţie, se referă la noul Rege care înlocuieşte linia veche (2 Samuel 7:12-16, 
Psalmul 72, Isaia 9:6; 11:1-9, etc.). 
 Aplicaţia aparţine omului care este stricat (Genesa 3, Romani 8:7, Ieremia 
17:9, etc.) dar care este făcut nou (2 Corinteni 5:17, Ioan 3:5). 
 A şaptea aplicaţie este făcută cu referire la corpul care este stricat (Genesa 3, 
Evrei 9:27), dar care este făcut nou (1 Corinteni 15:35-47). 
 Imaginea finală este cu privire la cerul şi pământul care sunt stricate (2 Petru 
3:7) dar care sunt făcute noi (2 Petru 3:13; Psalmul 85:10-13, Isaia 65:17). 
 Aceasta este urmată de lecţia despre sticla de pământ, spartă în prezenţa 
conducătorilor Ierusalemului, pentru a ilustra pentru ei, ruina inevitabilă a cetăţii 
(capitolul 19). 
 În al treilea an al domniei regelui Ioiachim, a sosit Paşur.27 Aceasta s-a 
întâmplat chiar înainte ca Nebucadneţar să vină pentru prima dată. Ieremia a fost 
aruncat în închisoare şi pus în butuci, de către unul din ofiţerii-şefi ai Templului, 
pentru că a predicat distrugerea inevitabilă a lui Iuda. Aceasta a făcut ca Ieremia să se 
plângă contra lui Dumnezeu (20:7-18). 

                                                 
27 El este prima persoană care este numită în carte, în afară de Ieremia. El nu este acel Paşur din 
capitolul douăzecişiunu, care era mai bătrân cu 19 ani.  



 Asediul a început în capitolul 21. Regele Zedechia, fricos la apropierea 
armatei Babiloniene, a făcut apel la Ieremia, ca să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. 
Ieremia l-a sfătuit să predea cetatea Babilonienilor, pentru a salva poporul de la 
moarte. 
 Capitolele 21-28 nu sunt scrise în ordine cronologică, dar ordinea este logică. 
Severitatea din capitolul 21 este justificată de materialul care se găseşte în capitolele 
care urmează. Şalum, Ioiachim şi Conia, predecesorii lui Zedechia, au fost avertizaţi 
(capitolul 22). Profeţii falşi şi conducătorii naţiunii, care nu aveau frică de Dumnezeu, 
au fost condamnaţi (capitolul 23). Aceşti profeţi falşi au reprezentat cea mai mare 
piedică pentru acceptarea predicării lui Ieremia. Ei au transmis poporului mesajele lor 
perverse şi mincinoase şi l-au numit mincinos pe Ieremia. 
 În capitolul 24 Ieremia a folosit două coşuri cu smochine ca să arate o 
ilustraţie. Un coş era bun, reprezentând cei mai buni oameni care au fost duşi în 
Babilon şi robia din timpul lui Ioiachim şi cei duşi mai devreme printre care erau 
Ezechiel şi Daniel. Un coş era rău şi reprezenta pe oamenii care au rămas în Ierusalim 
ca să ajute Egiptul să reziste în faţa Babilonului (2 Regi 24). Datorită necredinţei lor 
Dumnezeu le-a promis o robie de 70 de ani (capitolul 25).  
 Ieremia a fost judecat înaintea prinţilor (capitolul 26). Acuzatorii lui erau 
preoţii şi profeţii falşi. Ieremia însă avea prieteni printre prinţi în special pe Ahicam 
care l-a salvat de la moarte. Unul dintre profeţii apropiaţi lui Ieremia, Urie nu a avut o 
soartă aşa de bună (vv. 20-24). El a fost ucis de sabie, lucru care arată cum tratează 
puterile religioase şi temporale opoziţia dreaptă. 
 Vremurile neamurilor încep cu Ieremia 27:6 şi nu se termină până când se 
împlineşte materialul găsit în Luca 21.  
 Ieremia şi-a pus pe gât un jug ca şi cel purtat de boi şi a intrat în cetate 
spunând aşa va pune Babilonul un jug pe gâtul acestui popor (27-28). Nu e de 
mirare că ei l-au urât. Unul din falşii profeţi, Anania, a rupt jugul (28:10) şi drept 
pedeapsă, a murit peste 2 luni (vv. 1,17).  
 Profetul a dat citire unei scrisori către cei din prima robie (capitolul 29) în care 
le-a spus oamenilor să se liniştească pentru că exilul lor va avea o lungime mare.  
 În capitolele 30-31 se găseşte un cântec frumos de restaurare. Ieremia a 
cumpărat un teren (capitolul 32). Dovada că terenul era al lui şi că era proprietar de 
drept plătind întreg preţul pentru cumpărarea lui, era înregistrată într-o carte sigilată 
care urma să fie deschisă când el se întorcea dintr-o ţară îndepărtată pentru a intra în 
posesia acelei proprietăţi. Aceasta este cheia cărţii sigilate din Apocalipsa 5. Citirea 
celor două capitole împreună va fi o reală binecuvântare pentru inima ta.  
 Ieremia repetă apoi dând explicaţii complete, profeţia despre marele Rege care 
este Ramura din familia lui David, prin care vor fi împlinite promisiunile mesianice 
(capitolul 33).  
 Capitolul 34 este o extensie a materialului din capitolul 32 de la 1-5. Aceasta 
era proclamaţia lui Zedechia de libertate pentru toţi sclavii. El a făcut aceasta într-o 
încercare de a câştiga favoarea lui Dumnezeu dar, a greşit pentru că nu a pus în 
aplicare acest decret.  
 Istoria legată de Ioiachim cuprinde capitolele 21-35. Ea nu este aranjată în 
ordine cronologică, aşa cum am spus mai înainte, astfel că adevăruri importante sunt 
prezentate în paralel.  
 
Înfrângere şi robie promisă   21 
 Ramura promisă    22-23:8 
  Furtună, profeţi falşi, respingere  23:9-40 



   Smochine, opoziţie, captivi, rămăşiţă  24 
    Perioada de timp  70 de ani  
     Naţiuni, cupa  25:12-38 
      În curtea templului   26 
     Naţiuni, legături şi jug  27 
    Perioada de timp  2 ani  
   Smochine, opoziţie, captivi, rămăşiţă  29 
  Furtună, cartea, restaurare    30-31 
 Ramura promisă    32-33 
Înfrângere şi robie promisă   34-35 
 
 Marele exemplu al Rehabiţilor (capitolul 35) care au ascultat cu stricteţe de 
învăţătura tatălui lor, chiar şi după moartea acestuia, este o poveste care trebuie să fie 
spusă tot timpul.  
 Capitolele 36-44 conţin evenimente istorice legate de persoana lui Ieremia.  
 Ieremia predicase timp de 23 de ani când i s-a poruncit să-şi adune predicile 
într-o carte ca să poată fi citite de oameni (capitolul 36). La acea vreme Ieremia nu era 
liber să le vorbească (v. 5). I-a luat un an sau mai mult ca să scrie cartea (vv.1, 9). 
Când ea a fost citită a făcut o impresie profundă asupra unora dintre prinţi dar regele 
sfidător a ars cartea. Deşi manuscrisul original a fost distrus, Dumnezeu în mod 
simplu l-a pus pe Ieremia să scrie o copie înlocuitoare. Dumnezeu a inspirat scrierea 
originală şi a inspirat păstrarea a ceea ce el a vrut să spună chiar după ce originalul a 
dispărut. Curtenii erau mai puţin deschişi la frica sfântă decât oamenii de rând (v. 9).  
 Capitolele 37-39 acoperă cei 11 ani de domnie ai lui Zedechia. El l-a protejat 
pe Ieremia chiar dacă s-a temut de prinţii care au vrut să îl omoare.  
 Majoritatea acestui timp Ierusalimul se afla sub asediu şi Ieremia se afla în 
închisoare. El a fost închis pe baza unei false acuzaţii (37:11-15). El a fost apoi 
eliberat dar numai în limitele curţii închisorii. A fost din nou încarcerat în celula 
murdară a lui Marchia (38:1-6). El a fost eliberat din nou în curte (38:13-28). A fost 
apoi mutat în lanţuri de către Nebucadneţar, dar eliberat la ramă (40:1-4). 
 Ieremia 38:17-20 este unul dintre marile pasaje ale Bibliei cu privire la voinţa 
liberă. Dumnezeu arată două posibilităţi şi acţiunea Sa va fi determinată de ascultarea 
sau neascultarea lui Zedechia. Compară 1 Samuel 23:12.  
 În capitolul 39 se povesteşte distrugerea cetăţii. Este uimitor să vezi că locul 
primei victorii a lui Israel din ţară a fost şi locul înfrângerii sale finale (39:5). 
 Evenimentele care urmează după distrugerea Ierusalimului ocupă capitolele 
40-45. Iedelia a fost făcut guvernator (40-41) şi noi citim despre trădarea infamă a lui 
Işmael. Caracterul moral al oamenilor este văzut aici pentru ca noi să îi dăm dreptate 
lui Dumnezeu pentru calamităţile abătute asupra lor.  
 Poporul s-a îndreptat spre Egipt (42-43) şi trebuie să observăm aici, 
neascultarea încăpăţânată a lui Ioanan.  
 Ieremia a făcut ultimul său apel şi a predicat împotriva reginei cerului 
(capitolul 44). Baruh, prietenul credincios şi scribul lui Ieremia, un om care aparţinea 
unei familii nobile (32:12) este subiectul capitolului 45. 
 Ieremia 43:8-13 prezice o a treia înfrângere a Egiptului de către Nebucadneţar. 
Acestea sunt : când Egiptul a fost înfrânt la Carchemeş pe râul Eufrat în timpul 
domniei lui Ioiachim (46:2) ; când armata egipteană s-a apropiat să ajute Ierusalimul 
atunci când caldeenii l-au asediat în timpul domniei lui Zedechia (37:5-10) ; după 
căderea Ierusalimului când Nebucadneţar a intrat în Egipt şi a cucerit toată ţara (43:8-
13 ; 46:13-26).  



 În timp de se afla în Egipt (capitolul 46) au fost date profeţii cu privire la 
filisteni (capitolul 47), Moam (capitolul 48), Amon, Edom, Siria, Hazor şi Elom 
(capitolul 49), despre distrugerea glorioasă a Babilonului (capitolele 50-51).  
 Capitolul final al cărţii Ieremia se ocupă cu captivitatea lui Iuda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Plângerile  
 
 
 

 Plângerile lui Ieremia este strigătul inimii unui om care şi-a iubit naţiunea, 
oraşul lui cel sfânt şi cetăţenii acestuia, strigăt care izbucneşte atunci când el priveşte 
ruina rezultată din cauza păcatului lor. Ocazia a fost dată de distrugerea Ierusalemului 
şi a templului său de către Nebucadneţar în anul 586 Î.C. După ce Iuda a fost dus în 
robie şi Ierusalemul a fost pustiit, Ieremia a rămas plângând. Scriind sub  inspiraţie 
divină, el a reprezentat umbra imaginii Domnului Isus Cristos care va plânge de 
asemenea pentru păcatele poporului şi pentru cetatea Ierusalemului.  
 Cartea este şi tandră şi patetică. Când Ieremia s-a gândit la mizeriile provocate 
de foamete, la încetarea închinării publice, la numeroasele tragedii pe care urmau să le 
îndure cei plecaţi în exil şi la cum a fost autoimpus  întregul coşmar oribil, I s-a frânt 
inima. Lucrurile puteau fi diferite numai dacă oamenii s-ar fi pocăit de căile lor rele şi 
s-ar fi întors înapoi la Dumnezeu. Ce îndelungă răbdare a avut Dumnezeu. Cât de 
credincios fusese Ieremia dar totul fără nici un rezultat.  
 În mijlocul tristeţii sale, el a încercat să încurajeze oamenii să nu dispreţuiască 
pedeapsa Domnului şi nici să se sperie când sunt mustraţi de El. Când ne amintim 
cum a fost tratat Ieremia, grija lui pentru cei care s-au folosit de el cu dispreţ, este 
uimitoare. El nu se bucură să vadă că predicarea lui are rezultat şi este trist pentru că 
nu este în stare să întoarcă inimile fraţilor săi spre Dumnezeu.  
 De-a lungul cărţii se manifestă o loialitate împărţită în două : prima faţă de 
Dumnezeu în mărturisirea păcatului şi apoi faţă de poporul său, în exprimarea tristeţii 
lor. Ce contrast mare este între Plângerile lui Ieremia şi ultimul capitol din cartea 
Iona. Iona stătea jos supărat pe Dumnezeu deoarece cuvintele lui fuseseră ascultate şi 
cetatea Ninive se pocăise şi fusese salvată. Ieremia are cărui cuvinte nu fuseseră 
ascultate, stătea jos şi plângea pentru că dorea ca poporul să se pocăiască şi să fie 
eliberat.  
 Cartea Plângeri conţine 154 de versete şi 3415 cuvinte. Ea este scrisă sub 
formă de acrostih. În textul ebraic, fiecare verset din capitolele 1, 2 şi 4 încep cu o 
literă din alfabetul ebraic în ordinea lor. Capitolul 3 are 66 de versete (3x22). Primele 
3 versete ale capitolului încep, fiecare, cu prima literă din alfabetul ebraic, 
următoarele 3 versete încep cu a doua literă din alfabetul ebraic şi aşa mai departe. 
Ordinea face loc emoţiilor în rugăciune şi acrostihul nu se găseşte în capitolul 5.  
 Schiţa este simplă.  
Capitolul 1 Condiţia mizeriei din Sion. 
 Descrierea profetului (vv. 1-11),  
 Reflecţia poporului (vv. 12-22).  
Capitolul 2 Cauza distrugerii Sionului 
 Ce a lucrat Domnul împotriva ei (vv. 1-10), 
 De ce a lucrat Domnul împotriva ei (vv. 11-22).  
Capitolul 3 Descrierea durerii Sionului  
 Există calamitate şi consolare (vv. 1-39), 
 Există mărturisire şi confidenţă (vv. 40-66).  
Capitolul 4  Reamintirea zilelor trecute ale Sionului. 
 Contrastul dintre trecutul şi prezentul ei (vv. 1-15),  
 Caracterul şi distrugerea duşmanilor ei (v. 16-22).  
Capitolul 5 Apelul făcut de Sion către Dumnezeu. 
 Cazul ei este înfăţişat (v. 1-18), 



 Cauza ei este pledată (v. 19-22).  
 
 Tema cursului este distrugerea Ierusalemului. Ultimul capitol din cartea 
Ieremia este preludiul acestei cărţi. Versetul cheie este Plângeri 1:1. Cuvintele cheie 
sunt Sion, termenul poetic folosit de 15 ori pentru Ierusalem ; Ierusalem, folosit de 7 
ori şi pustiit, folosit de 7 ori. Sionul adică Ierusalemul era pustiit. Cartea are 3415 
cuvinte în 154 de versete.  
 Cartea poate fi văzută ca fiind o expresie a suferinţei Tatălui atunci când El 
este obligat să-şi pedepsească copiii şi este o expresie a suferinţei Domnului Isus 
plătind datoria păcatului nostru. Un exemplu al ultimei expresii se găseşte în Plângeri 
3:30, El îşi dă obrazul celui care îl loveşte : El este plin de reproş. Cartea oferă o 
avanpremieră a asaltului asupra evreilor din timpul marelui necaz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ezechiel 
 
 

 
 Ezechiel se afla printre captivii luaţi în robie în Babilon, în jurul anului 598 
Î.C. Casa lui se găsea în Telabib (3:15), la Nord de Babilon, pe râul Chebar (1:1). 
Probabil că el aparţinea clasei superioare de oameni, deoarece avea propria sa casă 
(8 :1, Ieremia 29 :5). El s-a dus în Babilon, la aproximativ, opt ani după Daniel şi la 
doisprezece ani înainte ca Ierusalemul să fie distrus (33 :21). Se pare că el avea 25 de 
ani când a fost dus în Babilon. Soţia lui a murit în anul în care a început asediul 
Ierusalemului, trecerea ei fiind folosită ca un semn pentru casa lui Israel (24 :15-18). 
 Slujirea lui profetică a început în al cincilea an după sosirea lui în ţara de exil 
(1 :2). Există treisprezece viziuni ale lui Ezechiel, care sunt datate. Timp de şase ani 
din slujirea lui, el a predicat celor exilaţi, în timp ce Ierusalemul încă era în picioare 
(1-32). În plus, faţă de aceasta, el a fost ales să arate naţiunilor dintre Neamuri, 
judecata lor invevitabilă. După ce a căzut Ierusalemul, slujirea lui a luat o întorsătură 
dramatică şi lui i s-a dat sarcina de a descoperi viitoarea restaurare a lui Israel şi gloria 
lor viitoare, păzind promisiunile legământului înaintea generaţiei născută în 
captivitate şi învăţându-i despre păcatele naţionale care au dus la acel exil (33-48). 
 Ezechiel a justificat judecata făcută de Dumnezeu asupra poporului Său. 
Expresia vor şti că Eu sunt DOMNUL, apare de peste cincizeci de ori şi curge ca un 
refren, pe toată lungimea cărţii. Ezechiel a dramatizat mesajul său, făcând lucruri 
calculate ca să facă o impresie asupra minţilor copiilor care vor creşte mari până la 
reîntoarcerea la Ierusalem, după cei 70 de ani de captivitate. 
 Ezechiel era un tânăr contemporan cu Ieremia,28 unul începându-şi slujirea 
printre cei aflaţi în exil, în timp ce celălalt îşi încheia lucrarea în Ierusalem. În timp ce 
Daniel servea ca ambasadorul lui Dumnezeu la curtea împăratului ne-evreu, Ezechiel 
lucra printre Evrei, pregătindu-i pentru eventuala lor întoarcere. 
 Temele predominante ale slujirii lui Ezechiel, sunt păcatul, pedeapsa, pocăinţa 
şi binecuvântarea. Povara sufletului său era distrugerea speranţelor false şi trezirea 
celor adevărate. Profeţii falşi îi conduceau pe captivi ca să-şi imagineze că 
Ierusalemul nu va fi distrus şi că ei se vor reîntoarce curând în cetatea lor iubită, dar 
Ieremia a auzit despre asta şi a scris din Ierusalem pentru a distruge astfel de speranţe 
(Ieremia 29). Ezechiel şi-a început slujirea în anul următor, accentuând tot ce spusese 
Ieremia şi încercând să-i convingă că, înainte să se poată reîntoarce la Ierusalem, ei 
trebuiau să se întoarcă la Domnul. Sarcina sa dificilă a fost, la început, întâmpinată cu 
o mare opoziţie dar, în cele din urmă, slujirea lui a fost binecuvântată cu un mare 
succes. Reîntoarcerea oamenilor către Domnul lor şi în ţara lor, a reprezentat, în mare, 
roada slujirii lui Ezechiel. 
 Aici învăţăm o lecţie importantă. Slujirea lui Ieremia părea un eşec total. 
Totuşi, Ezechiel era roada slujirii lui Ieremia şi iată ce a ieşit din munca lui. Într-o 
perspectivă pe termen lung, ceea ce oamenii foarte rar fac, credinţa restaurată, în 
Dumnezeu, a oamenilor, şi reîntoarcerea lor din Babilon, au fost rezultatul lucrării lui 
Ieremia. El nu a văzut acest rezultat în vremea sa dar Cuvântul lui Dumnezeu nu s-a 
întors înapoi, la el, fără să aducă rod. 
 Cartea Ezechiel se schiţează uşor. 
 Căderea lui Iuda Capitolele 1-24 
  Judecata decisă (1-3) 
                                                 
28 La fel ca şi Ieremia, el era un preot, la fel cum era şi un profet. 



  Judecata demonstrată (4-5) 
  Judecata declarată (6-7), 
  Judecata cerută (8-11), 
  Judecata decretată (12-19) 
  Judecata meritată (20-24). 
 Duşmanii lui Iuda Capitolele 25-32 
  Ammon (25 :1-7), 
  Moab (25 :8-11), 
  Edom (25 :12-14), 
  Filistia (25 :15-17), 
  Tir (26 :1-28 :19), 
  Sidon (28 :20-26) 
  Egipt (29-32). 
 Viitorul lui Iuda Capitolele 33-48 
  Necazurile naţiunii sunt îndepărtate (33-36), 
  Triburile naţiunii sunt reunite (37-39), 
  Templul naţiunii este reconstruit (40-47) 
  Titlul naţiunii este restaurat (48). 
 Pasajul-cheie al cărţii se găseşte în Ezechiel 36 :17-19. Acele versete rezumă 
prima jumătate a cărţii. 
 Ezechiel 36:24-28 rezumă a doua jumătate a cărţii. 
 Expresia fiu al omului este folosită de nouăzeci şi trei de ori. Aceasta este 
expresia folosită de Însuşi Domnul Isus Cristos, în mai mult de şaptezeci de ocazii. 
Aşa cum este folosită de Ezechiel, expresia arată ce era profetul înaintea lui 
Dumnezeu : ales, i s-a dat Spiritul, trimis să proclame adevărul. În aceasta el 
prefigurează pe Domnul Isus Cristos. 
 Titlul Domnul DUMNEZEU este folosit de Ezechiel, de 214 ori. El este 
foarte rar folosit de alţi scriitori. Ezechiel se află în exil şi titlul are rolul să-i 
reamintească că Dumnezeu conduce încă pământul, deşi nu pare să fie aşa, pentru 
Israel. 
 Înainte de căderea Ierusalemului au fost spuse opt profeţii. Ele sunt datate : al 
cincilea an de captivitate al lui Ioiachim, a patra lună, a cincea zi (1 :1-2) ; al cincilea 
an, a patra lună, a doisprezecea zi (3 :16) ; al şaselea an, a şasea lună, a cincea zi 
(8 :1) ; al şaptelea an, a cincea lună, a zecea zi (20 :1) ; al nouălea an, a zecea lună, a 
zecea zi (24 :1) ; al zecelea an, a zecea lună, a doisprezecea zi (29 :1) ; al 
unsprezecelea an, prima lună, prima zi (26 :1) şi al unsprezecelea an, prima lună, a 
şaptea zi (30 :20). 
 După căderea Ierusalemului sunt profeţite şase date exacte : al unsprezecelea 
an, a treia lună, prima zi (31 :1) ; al doisprezecelea an, a doisprezecea lună, prima zi 
(32 :1) ; al doisprezecelea an, a doisprezecea lună, a cincisprezecea zi (32 :17) ; al 
doisprezecelea an, a zecea lună, a cincea zi (33 :21), apoi urmează un gol de 
treisprezece ani, până la al douăzeci şi cincilea an, prima lună, a zecea zi (40 :1) şi al 
douăzeci şi şaptelea an, prima lună, prima zi (29 :17). 
 Ordinea profeţiilor din cartea Ezechiel sunt date în ordine logică dar nu 
totdeauna, şi în ordine cronologică. Cei treisprezece ani dataţi, din Ezechiel, acoperă o 
perioadă de 21 de ani. Al 13-lea an dat în Ezechiel 1 :1-2 nu poate succeda celui de-al 
27-lea an din 9 :17-21. Viziunile din capitolul 1 şi 10 fuseseră deja văzute şi cea 
înregistrată în capitolul 10 se spune că este similară cu cea văzută deja în capitolul 1. 
Mai mult, dacă aceasta ar fi ca succesiune al celui de-al 27-lea an, atunci de ce ea este 
adusă chiar la începutul cărţii şi nu se dă nici un motiv pentru care se face asta? 



 Asocierea anului cu vârsta lui Ezechiel nu se potriveşte cu citirea din Ezechiel 
1 :1 şi continuă adevărul din Numeri 4 :3, care a fost schimbat în vremea lui David (1 
Cronici 23 :24-27, 2 Cronici 31 :17). Al 13-lea an nu se poate încadra în nici o serie 
de date, începând cu al 5-lea an al captivităţii lui Ioiachin (1 :2), despre care el 
vorbeşte ca fiind captivitatea noastră (33 :21 ; 40 :1). Datele par să fie bazate pe un 
eveniment care a avut loc cu 25 de ani înainte de captivitate, în anul 513 Î.C., care a 
fost anul găsirii Cărţii Legii şi al marii treziri şi a Paştelui, sub domnia regelui Iosia. 
 Tabelul următor ne va ajuta să înţelegem perioada de timp a profeţiilor. 
Ziua Luna Anul de captivitate Capitole 
5 4  5  1-7 
5 6  6  8-19 
10 5  7  20-23 
10 10  9  24-25 
12 10  10  29 :1-16-30 :1, 19 
1 1  11  26-28 
7 1  11  30 :20-26 
1 3  11  31 
5 10  12  33 (34-39 nesigur) 
1 12  12  32 :1-12 
15 12  12  32 :17-32 
10 1  25  40-48 
1 1  27  24 :17-21 
 Cartea Ezechiel conţine 1273 de versete şi 39.407 de cuvinte. 
 
 Cartea se deschide cu viziunea măreaţă a heruvimului (10 :20), care transportă 
tronul lui Dumnezeu. Acele creaturi vii aveau formă generală umană dar aveau patru 
aripi şi patru feţe. Feţele sunt la fel ca cele menţionate în Revelaţia 4, om, leu, bou, 
vultur, reprezentând toate clasele de creaturi, cu excepţia celei reptiliene, precum 
heruvimul uns care acoperă (Ezechiel 28 :14), şarpele (Revelaţia 20 :2), a căzut. 
 Deasupra heruvimului se afla o platformă de cristal pe care stătea tronul. 
Partea de sus era de culoarea amberului, partea de jos avea asemănare de foc şi de jur 
împrejur era un curcubeu. Totul este în armonie cu Revelaţia 4. Comparând cele două 
pasaje, ştim că Domnul Gloriei stătea pe tron. Apariţia Lui ca amber sau topaz, 
vorbeşte despre sfinţenie. Focul (sardius) reprezintă dovada dreptăţii şi a sfinţeniei. 
Curcubeul foloseşte ca o reamintire ca El mai este şi un Dumnezeu care păzeşte 
Legământul făcut, ducându-ne cu mintea, înapoi la promisiunea făcută în vremea lui 
Noe. Aceasta este singura menţiune la curcubeu, din Vechiul Testament, după cartea 
Genesa. În Noul Testament, el este văzut în Revelaţia 4 :3 ; 10 :1. 
 În capitolul 2, Ezechiel foloseşte termenul Domnul DUMNEZEU, pentru 
prima dată, din cele 214 de ori, în care este folosit în toată cartea. Acest termen este 
rar folosit de alţii. Această desemnare trebuia să-i reamintească lui Ezechiel şi celor 
aflaţi în exil, că Dumnezeu încă domnea peste pământ, deşi acest fapt nu fusese 
aparent. 
 Însărcinarea primită de Ezechiel i-a fost dată (2-3) sub forma unei cărţi, căreia 
i-a fost poruncit s-o mănânce (ca lui Ioan, în Revelaţia 10 :9). Deoarece ea conţinea 
un mesaj de groază, el a crezut că, cartea va fi amară, dar mâncând-o, şi-a dat seama 
că era foarte dulce. 
 El a fost avertizat că urma să fie chemat la o viaţă plină de greutăţi şi 
persecuţii. I s-a mai spus că, uneori, Dumnezeu îi va impune să tacă (ceea ce El a şi 
făcut, 3 :26 ; 24 :27 ; 33 :22). Aceasta a fost o avertizare pentru ca Ezechiel să nu-şi 



exprime ideile, ci să vorbească numai atunci când Dumnezeu îi poruncea s-o facă. 
Ezechiel 3:22 este prima din cele şapte ori, când Dumnezeu Şi-a pus mâna peste acest 
profet. 
 Ezechiel 4-7 foloseşte simbolismul pentru a descrie asediul Ierusalemului. 
Mesajul lui de deschidere către cei aflaţi în exil, care sperau într-o rapidă întoarcere la 
Ierusalem, era o avertizare grafică, că acesta urma să fie distrus şi că, în curând, urma 
ca lor să li se alăture şi alţi captivi şi că această captivitate a lor, urma să dureze cel 
puţin patruzeci de ani. Ca un semn al foametei care urma să vină asupra lor, Ezechiel 
a trăit cu o bucată de pâine. Pe tot parcursul descrierii asediului, el a stat întins numai 
pe o singură parte, fie continuu, fie în cea mai mare parte a zilei, ceea ce însemna un 
mare disconfort pentru o dietă pe timp de foamete. 
 I s-a spus, mai apoi, să-şi radă capul, să-şi ardă o parte din păr, în foc şi să 
împrăştie în vânt, restul (capitolul 5). Acesta era un simbol al destinului viitor al 
locuitorilor din Ierusalem. Aceasta a fost urmată de o un atac puternic asupra 
destinului poporului său (capitolele 6-7). Cele 390 de zile pe care Ezechiel le-a 
petrecut stând întins pe o parte, au fost în mod literal, reprezentând 390 de ani, literal, 
ani în care naţiunea trebuia să-şi poarte nelegiuirea. 
 Interpretarea are legătură cu durata pedepsei, şi nu cu perioada de nelegiuire, 
care a adus-o. Cei 40 de ani şi cele 390 de zile reprezintă lungimea pedepsei lui Iuda 
şi, respectiv, a lui Israel (4 :1-3). Perioadele trebuie să fie legate, obligatoriu, de ceva 
care afectează sfârşitul pedepsei. Aceasta a fost afectată numai de decretul pentru 
restaurarea şi reconstruirea Ierusalemului, în anul 454 Î.C. Cei 390 de ani ne vor purta 
înapoi, în al 16-lea an al lui Asa, când Baaşa a dus război contra lui Iuda (2 Cronici 
16 :1), fapt urmat de anunţarea solemnă a profetului Iehu, contra lui Baaşa, despre 
rapida apropiere a pedepsirii lui Israel (1 Regi 16). 
 Pedepsirea lui Iuda, în mod asemănător, a început cu patruzeci de ani înainte, 
în al 5-lea an al lui Ioiachn, atunci când el a dat foc la Scripturi (Ieremia 36). 
Pedeapsa a fost promisă în al 4-lea an (Ieremia 25 :1-11). 
 Punerea lui în aplicare a urmat rapid. Ezechiel 4 oferă lungimea pedepsei. 

Douăzeci şi şase de luni, după chemarea sa, Ezechiel a primit o serie de 
viziuni (capitolul 8).29 El a fost transportat la Ierusalem, de către Dumnezeu, unde i s-
au arătat urâciunile şi idolatria care se practicau în Templu. Descrierea sună la felca 
oricare muzeu de artă, modern, sală de cinema sau aparat TV. El a fost condus de  
Iaazania II, al cărui tată, Şafan, fusese conducătorul din reformarea lui Iosia (2 Regi 
22 :8). Fraţii lui, Aikam şi Ghemaria, fuseseră loiali lui Ieremia (Ieremia 26 :24 ; 
36 :10, 25). 
 În ciuda nenumăratelor avertismente şi pedepse, regatul lui Iuda care fusese 
puternic, odată şi care, acum, era redus aproape de distrugerea totală, continua să se 
scufunde în cele mai joase adâncimi de idolatrie. Dumnezeu nu mai avea deloc să 
tolereze aceasta. 

Închinarea la soare (Ezechiel 8 :16) datează încă din zilele lui Iov (Iov 31 :26-
27). Ea a fost interzisă în Deuteronom 4 :19, dar a fost adoptată de Asa (2 Cronici 
14 :5), abolită de Iosia (2 Regi 23 :5, 11) şi acum se întorcea din nou în popor. 

Ezechiel prevede măcelărirea idolatrilor din Ierusalem. Numai oamenii 
credincioşi care purtau marca (semnul) lui Dumnezeu, pe frunţile lor, care-şi datorau 
loialitatea lui Iehova, în inimile lor, erau singurii care au fost păstraţi. Aceasta este o 

                                                 
29 În cartea Ezechiel citim de şapte ori că mâna lui Dumnezeu era peste el (1:3; 3:14; 3:22; 8:1; 33:22; 
37:1; 40:1). 



imagine grandioasă despre sigilarea şi păstrarea sfinţilor care trec prin tribulaţie (sau 
necaz). 

Heruvimul reapare ca să supravegheze distrugerea şi măcelărirea 
Ierusalemului(capitolul 10). Acest fapt este urmat de o viziune cu privire la viitoare 
restaurare a oamenilor rămaşi şi care se aflau în exil, umili şi purificaţi, odată ce ei 
sunt curăţiţi de idolatrie. Împlinindu-şi misiunea, Ezechiel a fost dus înapoi, la casa lui 
din exil, unde a dat un raport bătrânilor, despre tot ce i-a arătat Dumnezeu. 

Viziunile retrospective ale profanării Templului şi răutatea lui Israel, au fost 
arătate profetului, ca el să poată justifica noii generaţii, care fusese născută în Asiria şi 
Babilon, în timpul captivităţii, dreptatea lui Dumnezeu şi prezenta pedeapsa a întregii 
naţiuni. Această temă continuă şi mai departe, până la Ezechiel 33:20. Aceste viziuni 
ale păcătoşeniei şi apostaziei naţionale, au fost intersectate de promisiuni de restaurare 
şi binecuvântare. Faptele păcătoase (crimele) descrise aici, sunt dezgustătoare. 
Promisiunile date, sunt splendide. Dumnezeu pedepseşte dar Îşi ţine legămintele 
făcute. 

Lui Ezechiel i s-a arătat cum gloria Domnului se depărta de scaunul milei, 
până la pragul Templului (9:3; 10:4), apoi de la prag (10:18) şi apoi, de la Templu şi 
cetate, până la muntele de la Est de Ierusalem, Muntele Măslinilor (11:23). Mai târziu, 
el a văzut gloria Domnului întorcându-se la Templul milenial, ca să rămână acolo 
(43:2-5). 

Ezechiel îşi mută lucrurile din casa sa (capitolul 12), care era un alt mesaj 
simbolic. Profeţii falşi sunt certaţi (capitolul 13), cercetări ipocritice au fost făcute de 
oameni care nu doreau răspunsuri (capitolul 14) şi parabola viei neroditoare 
(comparaţi cu Ioan 15). Ezechiel 14 este pereche cu 2 Tesaloniceni 2. El descrie 
motivul pentru care Dumnezeu trimite o înşelare puternică peste toţi oamenii care 
iubesc o minciună. 

Alegoria despre soţia necredincioasă şi parabola copilului abandonat (capitolul 
16) privesc cetatea Ierusalemului şi nu naţiunea. Tatăl său (v. 3), se referă la primii 
constructori ai lui Iebus şi nu la Abraham şi sămânţa lui, pentru că el era un oraş 
canaanit. Astfel satan, adversarul, a ocupat în avans, atât ţara, cât şi capitala, imediat 
ce a fost făcută cunoscută promisiunea lui Dumnezeu. 

Parabola celor doi vulturi, a cedrului şi a viei, se găsesc în capitolul 17. Primul 
vultur era împăratul din Babilon. Cel mai sus se găsea Ioaiachim, care a fost dus în 
Babilon, cu şase ani înainte ca să se spună această parabolă. Sămânţa ţării, care a fost 
plantată, era Zedechia. Celălalt vultur (v. 7) era împăratul din Egipt, spre care s-a 
aplecat Zedechia. Pentru această trădare, Zedechia urma să fie adus la Babilon ca să 
fie pedepsit şi să moară acolo. Aceasta s-a întâmplat cinci ani mai târziu. Rămurica 
fragedă (vv. 22-24) pe care urma să o planteze Dumnezeu mai târziu, reprezintă 
familia regală restaurată, a lui David şi împlinirea ei este Mesia. 

Capitolul 18 este un pasaj frumos pentru predicare, Sufletul care păcătuieşte, 
va muri (v. 20). Capitolul 19 reprezintă o plângere tristă cu privire la căderea tronului 
lui David. Mama (v. 2) este, probabil, Hamutal, una din soţiile lui Iosia, mama lui 
Şalum şi Zedechia. Celălalt fiu al lui Iosial, Ioaiachin, avea o altă mamă (2 Regi 
23:36). Una din ajutoare pare să fi fost Ieoiahaz (1 Cronici 3:15). Luat (v. 4) trebuie 
să ne ducă la Psalmu 35:7 şi 94:13. Astfel este luat un leu. Ei (v. 4), ar fi Faraonul 
Necho (2 Regi 23:30-34, 2 Cronici 36:1-4), a cărui soartă a plâns-o Ieremia (Ieremia 
22). Un alt ajuor al ei ar fi (v. 5) probabil că este Ioiachin, un alt fiu al lui Iosia. Este 
greu de crezut că este vorba despre Ioiachin, care a domnit numai trei luni, ci de 
Ioiachin care a domnit unsprezece ani. Personajul corespunde, desigur (vv. 7-8, 2 
Regi 23:36; 24:1-6, Ieremia 22:11-19). El ştia (v. 7) este o referinţă încrucişată la 2 



Cronici 36:8. Pentru referinţa la înauntru (v. 9), vezi 2 Cronici 36:5-7 şi Ieremia 
22:13-19. Cuvântul acum (v. 13), se va referi, astfel, la zilele lui Iechonia şi Ezechiel. 
Este un capitol deosebit. 

Idolatriile lui Israel sunt aduse înaintea feţei sale, încă o dată (capitolul 20). 
Ezechiel, care vorbeşte despre Israel în Egipt, mai mult decât oricare alt profet, face 
şapte astfel de referinţe, în acest capitol. Rezultatul idolatriei urma să fie o sabie fără 
teacă, împotriva Ierusalemului şi Ammon (capitolul 21). Sudul era ţara lui Iuda. Până 
când el a aflat al cui este dreptul (21:27), apare distrugerea tronului lui Zedechia 
până la finalul regatului lui David şi până la venirea lui Mesia. 

În Ezechiel 21:21 sunt menţionate trei forme de divinaţie. Prima este facerea 
de săgeţi lucitoare sau tremurătoare, o practică care era atât de obişnuită printre Arabi, 
încât era interzisă în Coran. Fiecare săgeată purta numele unui anumit oraş care urma 
să fie atacat. După ce săgeţile erau puse în tolba pentru săgeţi şi erau amestecate şi 
scuturate, ele erau trase, una câte una, pe rând. Locurile urmau să fie atacate în 
ordinea în care erau trase săgeţile din tolbă. La fel, săgeţile erau trase în aer, ca să se 
vadă în ce direcţie urmau să cadă. Mulţi luptători Arabi aveau trei săgeţi : pe una 
scria, ‘Dumnezeul meu mi-a permis,’ pe alta, ‘Dumnezeul meu mi-a interzis,’ şi pe a 
treia săgeată scria nu scria nimic. Dacă era trasă săgeata pe care nu scria nimic, el 
trebuia să tragă din nou. Dacă era trasă săgeata cu interdicţie, el urma să nu se mai 
ocupe de acea problemă timp de un an de zile. 

Urmează consultarea terafimului. Aceştia erau zeităţi păgâne ale familiei, la 
care oamenii se închinau ca la un talisman de familie, ca să obţină direcţie cu privire 
la viitor. Nu se ştie nimic despre modul în care acestea erau consultate dar este 
probabil că în acelaşi mod ca şi papistaşii astăzi care-şi imaginează că icoanele la care 
se închină ei, le aprobă planurile pe care ei le fac. Prima menţiune Biblică a folosirii 
lor, o implică pe Raşela (Genesa 31 :19-34). Ele au fost îndepărtate de către Iacov 
(Genesa 35 :4), ridicate de Mica (Judecători 17 :4) şi considerate idolatrie (1 Samuel 
15 :23). 

Al treilea obicei era privitul al ficatul unui animal care a fost sacrificat, ca să 
vadă dacă era bun sau rău. Dacă era sănătos şi lobii erau spre interior, semnul era 
favorabil. Dacă elera bolnav, uscat, pătat sau fără legătura dintre părţi, semnul era rău. 
Această practică a fost folosită de multe naţiuni. 

Păcatele Ierusalemului (capitolul 22) sunt mărite în ilustraţia a două surori, 
Ahola şi Aholiba (capitolul 23), care erau nesătule în destrăbălarea lor. Această 
parabolă despre idolatria lui Israel conţine, probabil, limbajul cel mai de jos din 
întreaga Biblie. Ezechiel 16 şi 23 sunt şocante. Nu este nimic nou sub soare. 
Adâncimile depravării umane au fost atinse cu mult timp în urmă. Cu siguranţă că 
Ezechiel nu a predicat mesaje sociale acceptabile. 

Data exactă a începutului asediului, a fost cunoscută de către Sfântul Spirit 
(capitolul 24). Cazanu fierbinte descrie distrugerea Ierusalemului. Rugina de pe oală 
reprezenta sângele vărsat şi imoralitatea cetăţii. Moartea soţiei lui Ezechiel în chiar 
ziua când a început asediul, a fost un semn de inimă pentru toţi cei aflaţi în exil. 

Capitolele 25-32 oferă detalii cu privire la judecată naţiunilor dimprejur : 
asupra lui Amon pentru că ei au râs de calamitatea lui Israel şi pentru că ei făceau 
parte din complotul contra lui Ghedalia, guvernatorul pe care l-a numit Nebucadneţar, 
după distrugerea Ierusalemului (Ieremia 40 :14 ; 41 :10-15). Judecata asupra lui Moab 
(25 :8) deoarece ei s-au uitat la Iuda ca la o naţiune păgână, asupra lui Edom (25 :12) 
pentru că s-au răzbunat contra lui Iuda, asupra Filistiei (25 :15) datorită inimii lor 
dispreţuitoare faţă de Iuda, asupra Tirului (26 :2) pentru că ei au crezut că pierderea 
Ierusalemului era câştigul lor, asupra Zidonului (28 :20) pentru că ei erau o priicnă de 



poticnire pentru casa lui Israel şi asupra Egiptului (29 :1) pentru că ea a fost 
dintotdeauna duşmanul lui Israel şi s-a aliat totdeauna cu duşmanii lui Israel. 

Capitolul 33 înregistrează veştile despre căderea Ierusalemului. După primirea 
veştilor, primul mesaj a lui Ezechiel, a fost că oamenii răi rămaşi în Iuda, vor fi 
exterminaţi  (vv. 23-29). Cinci ani mai târziu, Nebucadneţar a mai luat captivi încă 
745 de oameni (Ieremia 52 :30). 

Urmează apoi, nota despre popularitatea lui Ezechiel, faţă de cei aflaţi în exil. 
Ei erau fermecaţi de vorbirea lui (vv. 30-33) dar nu aveau nici o intenţie să facă ceea 
ce el spune. Un răspuns tipic. 

În capitolul 34 găsim o serie de promisiuni, care urmăresc mânia lui 
Dumnezeu asupra pastorilor lui Israel. Ei nu dau nici un fel de hrană pentru cei 
înfometaţi (vv. 2-3), nici un medicament pentru cei bolnavi (v. 4), nici un fel simpatie 
pentru cei răniţi (v. 4), nici o putere ca să-i restaureze pe cei căzuţi (v. 4) şi nici o 
dorinţă de a-i căuta pe cei care sunt pierduţi (v. 4). Dar Păstorul cel Bun este cel 
adevărat. Iată, Eu, chiar Eu, Îmi voi căuta oile şi le voi găsi (v. 11), astfel Îmi voi 
căuta oile şi le voi scăpa din toate locurile unde au fost împrăştiate (v. 12), le voi 
scoate dintre oameni (v. 13), şi le voi aduce în ţara lor (v. 13), Eu le voi hrăni într-o 
păşune bună  (v. 14), le voi face să se odihnească (v. 15), Eu voi căuta ceea ce este 
pierdut (v. 16), şi voi lega ceea ce a fost zdrobit (v. 16), şi voi întări ceea ce era 
bolnav (v. 16), Eu voi distruge grăsimea şi pe cei puternici (v. 16) şi Eu le voi hrăni 
cu judecată (v. 16). 

Pasajul păstorului cel bun deplasează profeţia înainte, către a doua venre a 
Domnului Isus Cristos care este singurul care poate aduce binecuvântările din 
Ezechiel 34. În legătură cu venirea Sa, va fi distrugerea Edomului (capitolul 35), 
reîntoarcerea lui Israel în ţara lor (capitolul 36), convertirea şi reînvierea naţiunii de 
oase-uscate (capitolul 37) şi bătălia dintre Gog şi Magog (38-39). 

De multe ori, un învăţător fals, şi-a făcut ‘bine’ treaba în vânzarea de literatură 
care indentifică greşit pe Gog şi Magog. De-alungul paginilor, se vorbeşte despre Gog 
ca fiind o persoană, şi nu o naţiune. Marea confederaţie nordică are legătură cu cea 
Asiriană (Isaia 10, Mica 5:5) şi nu cu Imperiul Roman, nici cu Hitler şi nici cu 
Uniunea Sovietică şi nici cu Uniunea Europeană (sau Comunitatea Europeană). 
Dumnezeu era conducătorul ţării Magog. Mitolgia veche i-a identificat ca fiind doi 
giganţi care guvernau Insulele Britanice. De ce să ghiceşti şi să greşeşti. Gog este Gog 
şi Magog este Magog şi atunci când vine vremea, ei vor apare pe scenă, purtând 
numele pe care li le-a dat Dumnezeu. 

Reîntoarcerea lui Mesia conduce la viziuni ale Templului milenial(40-48). La 
Paşte, la paisprezece ani după distrugerea Ierusalemului, Ezechiel a fost transportat de 
Dumnezeu, pentru a doua oară, la Ierusalem. Aceasta a avut loc după nouăsprezece 
ani după ce heruvimul îl purtase acolo, ca să vadă distrugerea cetăţii. De data aceasta, 
Dumnezeu i-a dat date specifice pentru reconstrucţia Templului. 

Această viziune nu a fost împlinită la reîntoarcerea din Babilon. Ea este o 
prezicere a veacului Mesianic, a Regatului Milenial. Acest Templu, cu curţile, 
aranjamentele şi mobilierul lui, urmează planul general al Templului lui Solomon. 
Dumnezeu va urma să locuiască în acest Templu pentru vecie (43 :7). Acest limbaj 
este literal. Bucură-te de aceasta. După trecerea prin tot dezastrul şi disperarea lui 
Ieremia şi a Plângerilor sale şi a primelor treizeci şi nouă de capitole din cartea 
Ezechiel, este plăcut să citeşti despre speranţa binecuvântată a restaurării şi 
reconstruirii, din capitolele patruzeci şi până la patruzeci şi opt. Toată gloria fie a lui 
Dumnezeu. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Daniel  
 
 
 La finalul vieţii sale, bunul rege Ezechia a făcut loc mândriei. Isaia a fost 
trimis ca să anunţe viitoarea judecată asupra casei regale a lui David (Isaia 39 :6-8). 
Peste, aproximativ, o sută de ani, această profeţie s-a împlinit în mod literal. 
 Versetul care deschide cartea Daniel, povesteşte cum împăratul din Babilon a 
asediat şi cucerit Ierusalemul. Printre oamenii care au fost luaţi captivi, se aflau şi cei 
patru tineri Evrei, care joacă rolurile principale din cartea Daniel. 
 În exil, Daniel a vorbit şi a scris, fiind deportat de acolo pe când el avea în jur 
de douăzeci de ani. Slujirea lui a început trei ani mai târziu şi a continuat în perioada 
Persiană şi el trebuie să fi avut vârsta de peste nouăzeci de ani, atunci când a murit. 
 Cartea Daniel se împarte uşor în înregistrare istorică (1-6) şi înregistrare 
profetică (7-12). Ea a fost scrisă pentru Iudeii care se aflau în captivitate şi pentru 
generaţiile nenăscute, şi ea stă ca o filozofie profetică de istorie, comparând 
împărăţiile păgâne care erau opuse Regatului lui Dumnezeu. Acestea sunt zugrăvite în 
capitolul doi, din punct de vedere omenesc, de către un vis şi, în capitolul şapte, din 
punct de vedere divin, printr-o viziune. Punctul de vedere omenesc vede împărăţiile 
lumii ca fiind un gigant puternic. Punctul de vedere divin le vede ca fiind patru bestii 
vicioase (destrăbălate, perverse). 
 Daniel a fost, atât un sfânt, cât şi un vizionar. Cartea sa este şi practică, şi 
profetică. Curajul şi convingerea lui Daniel şi a prietenilor lui, oferă un bun exemplu 
pentru suferinţa persecuţiei pentru cauza Domnului Isus Cristos. Pentru că o mare 
parte din profeţiile lui Daniel au fost împlinite acum în istorie şi aceasta, în cele mai 
mici detalii, arată că această carte este foarte preţioasă. Ea, nu numai că îi 
descurajează pe criticii Bibliei, dar ea şi confirmă şi întăreşte credinţa credincioşilor. 
 Daniel era faimos pentru sfinţenia sa. Ezechiel l-a menţionat pe nume, de trei 
ori, în legătură cu Noe şi cu Iov. Domnul Isus Cristos l-a menţionat pe Daniel pe 
nume şi S-a identificat pe Sine cu Fiul omului, în viziunea lui Daniel (Daniel 7 :13 cu 
Matei 16 :13 ; 26 :64). 
 Daniel a ajuns să fie Prim Ministru al Babilonuli, timp în care a rămas 
credincios lui Iehova. Dumnezeu îi onorează pe cei care-L onorează pe El. Daniel 
dovedeşte că este posibil să-l serveşti pe Domnul şi totuşi să rămâi credincios 
principiilor Bibliei, în orice circumstanţă a vieţii. Nici un om nu are o scuză cinstită 
pentru compromis. 

Cartea ne învaţă multe lecţii valoroase. Prima, că servitorii loiali şi ascultători 
ai Domnului, sunt adesea binecuvântaţi cu succes lumesc, secular (1 :9, 20 ; 2 :48-49). 
În al doilea rând, că oamenilor lui Dumnezeu li se încredinţează adesea secretele Lui 
(2 :19, 22, 47). În al treilea rând, că în vremuri de suferinţă şi încercare, noi putem 
avea încurajarea şi mângâierea prezenţei Sale (3 :25). Cartea mai sună şi 
avertismentul contra mândriei (4 :30-37) şi contra refuzului de a-L glorifica pe 
Dumnezeu (5 :22-23). 
 Problema scriitorului acestei cărţi a fost mult dezbătută, dar Isus a atribuit lui 
Daniel calitatea de autor al ei (Matei 25 :15 ; Marcu 13 :14, Daniel 8 :13 ; 9 :27 ; 
11 :31 ; 12 :11 citat în Matei 24 :30 ; 26 :64 ; Marcu 14 :62 şi Luca 22 :69, Daniel 
7 :13 cu referire în Matei 24 :15-17, 20-22). 
 În cele 357 de versete şi cele 11.606 de cuvinte, ale cărţii, cuvintele-cheie sunt 
rege, folosit de 183 de ori, regat, folosit de 55 ori şi Daniel, folosit de 74 de ori. 
Versetele-cheie se găsesc în Daniel 7 :13-14, 17-18.  



 Isaia, Ieremia şi Ezechiel, Daniel, au văzut viitorul din punct de vedere 
Israelit. Daniel are profeţiile lor ca şi bază de plecare. În loc să se uite la Sion şi la 
vecinii lui, el are scopul universal de a arăta supunerea tuturor împărăţiilor 
Neamurilor faţă de Mielul lui Dumnezeu, Domnul Isus Cristos. 
 Daniel 1-6 este istoric, în timp ce 7-12 este profetic. Ni se spune că Daniel 
2 :4-7 :28 a fost scris în limba Aramaică, limba Caldeeană, în timp ce Daniel 8 :1-
12 :13 a fost scris în limba Ebraică. Astfel, noi vedem că porţiunea istorică este într-o 
limbă a Neamurilor şi cu supremaţia a Neamurilor, în legătură cu Israel, în timp ce 
porţiunea profetică este scrisă în limba Ebraică, pentru că ea se ocupă de vremea 
sfârşitului şi de evenimentele care vor conduce la vremea când Dumnezeu va restaura, 
din nou, Regatul lui Israel. 
 În vremea lui Ezechia, limba Aramaică nu era înţeleasă de către Iudei (2 Regi 
18 :26) dar, în timpul lui Ezra, după exil, limba Ebraică fusese atât de mult uitată, 
încât trebuia să fie explicată (Neemia 8 :8). În vremea lui Daniel, ambele limbi erau 
înţelese, în general, şi ambele puteau fi folosite şi au şi folosite de către el, în scrierea 
sa. 
 Daniel a trăit în timpul primei din cele două perioade de ştiinţă, care s-a întins 
între anii 600 şi până la 200 Î.C. (Ultima, care a început cu Renaşterea şi continuă 
până în prezent.) Babilonul era locul natal al matematicii, metalurgiei, anatomiei şi 
astronomiei. În timpul lui Daniel, ciclurile solare şi lunare, erau măsurate exact, erau 
trasate mişcările planetelor, cercul era împărţit în 360 de grade şi erau denumite 
diverse constelaţii. Inscripţiile descoperite arată că exista o şcoală specială a palatului 
care elabora aranjamente pentru o educaţie specială. Exista o bibliotecă imensă cu 
cărţi pe domenii şi puse la dispoziţia oamenilor, la fel cum avem noi acum, în 
vremurile moderne. 
 Daniel capitolul 1 povesteşte istoria tinerilor Evrei credincioşi, Daniel şi cei 
trei prietei ai săi, Ananaia, Mişael şi Azaria. Aleşi pentru o pregătire deosebită de 
către împăratul din Babilon, ei au refuzat să încalce Legea lui Moise, care interzicea 
mâncatul de alimente (cărnuri) care erau considerate a fi necurate, în Levitic 11. 
Legea mai cerea şi ca un om să nu se atingă de nici o mâncare care fusese oferită la 
idoli. Decât să mănânce în fiecare zi, mâncărurile împăratului şi să bea vinul pe care îl 
bea acesta, cei patru tineri au cerut permisiunea să fie scuzaţi. Li s-a acordat o 
perioadă de încercare, de zece zile, care a avut rezultatul că, în urma trecerii acestei 
perioade de timp, ei erau mai sănătoşi la trup şi mai curaţi la minte decât oricare din 
ceilalţi, datorită numai binecuvântării lui Dumnezeu. 
 Conducătorii din Babilon nu au vrut să recunoască Numele lui Dumnezeu. 
Daniel, ‘Dumnezeu este Judecătorul meu’, a fost schimbat în Belteşaţar. Bel era 
numele unui zeu babilonian, care însemna ‘Bel va proteja viaţa sa’. Anania, 
însemnând ‘Iehova este graţios’, împăratul l-a schimbat în Şadrac, însemnând 
‘porunca zeului-lună’. Mişael, care înseamnă ‘care este ca Dumnezeu’, a devenit 
‘Meşac’, însemnând ‘care este ca Acu’, un zeu păgân. Azaria, ‘Iehova este ajutorul 
meu’, a devenit Abednego, însemnând ‘servitor al lui Mego’, care era un alt zeu 
păgân. 
 Capitolul 2 are loc după un an după ce Daniel fusese luat captiv, fapt care 
dovedeşte că el a fost folosit chiar înainte ca cei trei ani ai săi, de pregătire, să se 
termine (1 :5 cu 2 :1 şi Ieremia 25 :1). Aceste evenimente au avut loc după ce 
Ioiachim L-a respins pe Dumnezeu ş a ars scrolul din Ieremia 36. Nebucadneţar a avut 
un vis care l-a îngrozit. Când s-a trezit, a porunci înţelepţilor săi să-i spună care a fost 
visul şi interpretarea lui. Când toţi aceştia s-au dovedit incapabili să facă asta, 
împăratul a poruncit ca toţi să fie omorâţi. Daniel i-a spus lui Nebucadneţar că dacă-I 



va acorda puţin timp ca să se roage la Dumnezeu, el va putea să îndeplinească cererea 
împăratului. Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel o imagine mare (v. 31), cu un cap de 
aur, reprezentând Babilonul (v. 38), un piept şi braţe de argint, reprezentând imperiul 
Medo-Persian, un stomac de bronz, reprezentând imperiul Grec, picioare de fier, 
reprezentând imperiul Roman şi degete la picioare jumătate din fier şi jumătate din 
lut, reprezentând amestecarea fiilor lui Dumnezeu şi a fiicelor oamenilor, care vor 
produce conducătorii super-umani din zilele de pe urmă. În final, el a văzut piatra 
tăiată din munte, reprezentând Regatul universal al Domnului Isus Cristos, care va fi 
întemeiat pe pământ, în ultimele zile. 
 Capitolul 3 spune povestea faimoasă despre mândrul Nebucadneţar care înalţă 
o mare imagine (statuie) pentru a se onora pe sine însuşi. O mare orchestră urma să 
cânte în onoarea lui şi toţi oamenii au fost obligaţi să se închine (aplece) înaintea 
statuii sau să fie aruncaţi într-un cuptor foarte fierbinte. Cei trei copii Evrei au refuzat 
să se închine înaintea statuii, mărturisind că vor muri pentru adevăratul Dumnezeu 
decât să onoreze un împărat păgân şi, drept urmare, au fost aruncaţi în cuptorul cu foc 
fierbinte. Domnul Însuşi a coborât şi a umblat cu ei, în foc, eliberându-i. Ei au fost 
scoşi afară din foc, neavând nici măcar miros de fum pe hainele lor. 
 Un al doilea vis al lui Nebucadneţar (capitolul 4) se referea la un copac care 
crescuse şi înflorise. El era mare, frumos, plin de fructe, protejat de animale şi păsări 
şi dădea mâncare la mulţi oameni. Totul era bine până când a venit un vizitator din cer 
ş a strigat contra lui. Pomul trebuia să fie tăiat jos dar nu şi distrus total. Ciotul trebuia 
să rămână în pământ şi să fie protejat. 
 Încă o dată, magicienii şi înţelepţii nu au putut să interpreteze visul, dar 
Dumnezeu i-a dat lui Daniel interpretarea visului. Tot visul avea legătură cu împăratul 
care fusese avertizat că, deşi Dumnezeu îl binecuvântase peste măsură, încât împărăţia 
lui prosperase, acesta, în loc să-i dea glorie lui Dumnnezeu, împăratul se mândrea cu 
el însuşi. Dumnezeu urma să-l doboare, să-i ia acea mândrie şi să-l arunce înaintea 
oamenilor ca pe o fiară nebună. Judecata este pronunţată în versetul şaisprezece. 
 Acest lucru s-a înfăptuit peste douăsprezece luni (vv. 28-37). Dumnezeu l-a 
lovit pe Nebucadneţar direct în inima sa, în mintea şi faptele sale, care s-a transformat 
într-un bou. Ce tablou ar ieşi dacă vreu-un artist ar picta o asemenea scenă ! 
 Cei şapte ani ai lui Nebucadneţar, ca o bestie, ne îndreaptă către finalul 
veacului Neamurilor. Caracteristica acestui veac va fi apostazia şi oameni trăind ca 
animalele. Nebunia îi va cuprinde pe oameni. 
 Ciotul marelui copac, care rămâne pe câmp, sugerează faptul că judecăţile care 
vor cade peste naţiuni, în vremea sfârşitului, nu vor distruge complet naţiunile. Multe 
din ele vor fi şterse dar altele vor supravieţui ca să facă parte din Regatul lui Mesia. 
 Mileniul este văzut în restaurarea lui Nebucadneţar şi lauda pe care el o dă lui 
Dumnezeu. 
 În acest capitol vedem, deci, mândria şi auto-mărirea Neamurilor, umilite şi 
judecate, urmate de o restaurare care conduce la o recunoaştere a Celui Prea Înalt. 
 Capitolul 5 urmează, cronologic, capitolele 7 (primul an) şi 8 (al treilea an), 
dar este aşezat aici pentru că el este istoric. El înregistrează acum-proverbiala scriere-
de mână de pe zid. Belteşaţar, fiul lui Nebucadneţar, ocupase tronul pentru 17 ani. Cei 
şaptezeci de ani de exil evreiesc se apropiau de final când, într-un act de sfidare contra 
lui Dumnezeu, Belteşaţar a trimis după vasele sfinte din Templul lui Solomon, pe care 
Nebucadneţar le dusese departe, cu mulţi ani înainte. El le folosise într-o petrecere 
destrăbălată pe care a ţinut-o ca să-şi onoreze zeii la care se închina. 
 În mijlocul petrecerii, el a văzut degetele mâinii unui om care scriau pe un 
perete şi a fost umplut de groază şi teroare. Oamenii înţelepţi ai tărâmului au fost 



consultaţi pentru a treia oară şi, din nou, ei nu au fost în stare să interpreteze scrisul de 
pe acel perete. 
 Regina-mamă a auzit despre această chestiune şi i-a spus lui Belteşaţar despre 
Daniel şi despre capacităţile sale. Daniel a fost adus înaintea împăratului. El a refuzat 
să primească vre-o răsplată pentru serviciile sale şi, cu îndrăzneală, el a dat 
sfidătorului împărat, semnificaţia acelei scrieri ale mâinii, de pe perete. ‘Ai fost 
cântărit în balanţă şi au fost găsit uşor. Împărăţia este divizată. Ea nu poate sta în 
picioare. Este dată Mezilor şi Perşilor.’ Dumnezeu va da cetatea lui Cirus, aşa cum a 
fost prezis în Isaia 44-45. 
 Capitolul 6 conţine o alta dintre povestirile faimoase pe care aproape oricine le 
cunoaşte şi le iubeşte – Daniel în cuşca cu lei. El fusese avansat pe prima poziţie în 
tărâm, pe baza meritelor lui. Acest fapt nu a plăcut celorlalţi prinţi şi preşedinţi ai 
tărâmului, care doreau promovări politice, în ciuda incompetenţei lor. Aceşti duşmani 
ai lui Daniel l-au convins pe împărat ca să emită un decret care să ceară ca timp de 
treizeci de zile, oamenii să nu se roage la nimic altceva, decât la împărat.30  Acest act 
a făcut apel la ego-ul împăratului şi a fost emis. Acei oameni ştiau că Daniel era un 
om care se ruga la Dumnezeu şi că nici o lege emisă de nici un guvern, nu-l va putea 
opri să vorbească cu Dumnezeul lui. 
 Legea a fost dată. Daniel se ruga. Duşmanii săi l-au raportat. În consecinţă, 
împăratul, aflat sub presiune, a poruncit ca legea să fie aplicată. 
 În dimineaţa următoare, împăratul a venit la cuşca cu lei şi l-a strigat pe Daniel 
(mie mi se pare că el se aştepta ca el să fie în viaţă) şi Daniel a replicat că Dumnezeu 
a închis gurile leilor. 
 Eu cred că Daniel a mers prin cuşca leilor. Eu cred că cei trei copii Evrei au 
mers prin cuptorul cu for arzător. Nu mă îndoiesc deloc de Cuvântul lui Dumnezeu. 
Nu te îndoi nici tu. Îndoişte-te de îndoielile tale. Îndoieşte-te de raţionamentele tale. 
Pune la îndoială scepticismul tău, dar niciodată nu te îndoi de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Cer şi pământ vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece (Matei 24:35). 
 În al 6-lea capitol al cărţii care poartă numele său, Daniel prezintă o imagine 
vie a Domnului Isus Cristos. 

• El a fost primul (6:2 cu Ioan 3:31, Iacov 1:17). 
• El a fost aşezat peste tot tărâmul (6:3 cu Ioan 1:15, 27, 30). 
• Oamenii au căutat greşeli la El dar nu au găsit nici una (6:4 cu Marcu 

14:56, 59). 
• Ei au decis să folosească Legea, incorect, contra Lui (6:5 cu Marcu 

14:62-64). 
• El ştia ce urma să se întâmple cu El, dar s-a dus să se roage lui 

Dumnezeu, aşa cum făcea înainte (6:10 cu Marcu 14:36). 
• A fost găsit în timp ce se ruga (6:11 cu Marcu 14:35). 
• A fost luat să fie judecat (6:12 cu Luca 22:54). 
• Judecătorul său a fost neplăcut cu sine şi tulburat (6:14 cu Luca 23:6-7, 

13-16). 
• Judecătorul Lui s-a supus conducătorilor politici (6:15 cu Luca 23:21) 
• Li s-a poruncit să-l arunce în cuşcă (6:16 cu Luca 23:24) 
• A fost pusă o piatră peste gura cuştii şi sigilată (6:17 cu Matei 28:60-

66) 
• Unii s-au trezit devreme şi s-au dus la cuşcă (6:19 cu Luca 24:1) 

                                                 
30 Acei oameni care caută să avanseze în cariera lor, fără să aibă şi talent sau o muncă profitabilă, 
întotdeauna îi dispreţuiesc pe oamenii lui Dumnezeu şi fac din guvernare, un zeu în sine. 



• Ei au strigat, au plâns şi s-au întrebat (6:20 cu Marcu 15:5, 8). 
• Gura leilor a fost închisă ca să nu-l rănească (6:22 cu Romani 6:9) 
• A fost ridicat (6:23 cu Marcu 16:19) 
• A spus pace la toate naţiunile (6:25 cu Marcu 16:15-16). 

 
Viziunea din Daniel 7 merge cu şaptesprezece ani înapoi, către primul an al lui 

Belteşaţar. Daniel a văzut această continuare a profeţiei din capitolul doi, care a 
fost spusă în urmă cu şaizeci de ani. Ele se combină ca să arate două aspecte ale 
unei singure mari scheme a istoriei : cele patru imperii ale lumii, urmate de 
Regatul Domnului Isus Cristos. 

 Viziunea noctură cu cele trei fiare, se găseşte în Daniel 7:1-6. Marea 
repreznită naţiunile (Apocalipsa 17:15). Primele trei fiare sunt monarhiile arătate lui 
Nebucadneţar, în visul său. Leul este Babilonul (Ieremia 4:7). Smulgerea aripilor şi a 
inimii omului, se referă la nebunia împăratului şi restaurarea lui. Ursul este imperiul 
Medo-Persian. O parte a ursului stă mai sus decât cealaltă, arătând că elementul 
Persian era cel mai puternic. Cele trei coaste denotă cucerirea celorlalte trei puteri de 
către această împărăţie. Leopardul este marele imperiu al lui Alexandru Macedon (sau 
Cel Mare). Aripile arată viteza mare de cucerire a acestui imperiu. Cele patru capete 
stau ca simbol al împărţirii imperiului în împărăţiile din Siria, Egipt, Macedonia şi 
Asia Minor (sau Mică). Acest fapt se vede în capitolul următor, prin ţapul care are 
acel corn (Alexandru) şi cornul cel mic (Antiohus Epifanes). 
 A patra fiară nu a fost văzută în această viziune, ci într-una ulterioară, despre 
care se face vorbire în versetele 7-8. În această viziune, a patra fiară este Roma 
(Imperiul Roman cu Biserica Romano-Catolică). Cele zece coarne ale fiarei a patra (v. 
24), reprezintă cele zece împărăţii în care s-a divizat Imperiul Roman. În continuarea 
profeţiei, găsim că un alt corn se va ridica printre acestea zece (v. 8). Acest corn mic 
va duce război contra sfinţilor (v. 21). De-alungul secolelor, predicatorii şi învăţătorii 
lui Dumnezeu, au văzut aceasta ca fiind o referinţă la Papalitate, dar mai reprezintă şi 
o referinţă la anti-christ, precum sfinţii se referă la Israel. Aceasta este în acord cu 
revelaţia din Daniel 9. 
 Visul lui Nebucadneţar i-a fost interpretat de către Daniel, în timp ce visul lui 
Daniel i-a fost interpretat acestuia de către un înger. Primul se referea la începutul şi 
durata dominaţiei Neamurilor, asupra Israelului, în timp ce ultimul vis privea sfârşitul 
acestei dominaţii. 
 Viziunea cu berbecul şi ţapul (capitolul 8) a apărut după doi ani după cea din 
capitolul şapte. Ea adaugă detalii, cum o face şi materialul din captilolele 9-12. 
Berbecul reprezenta Medo-Persia (v. 20), coarnele, pe cei doi împăraţi, Darius şi 
Cirus (v. 20), ţapul reprezenta imperiul Grecesc (v. 21), cornul cel mare era primul 
împărat, Alexandru cel Mare (v. 21), cele patru coarne era cele patru împărăţii ale 
Greciei (v. 22). Aceasta dezvăluie că cele două coarne ale berbecului, cei doi umeri ai 
ursului şi cele două braţe ale imaginii, erau aceleaşi, aşa precum tot una reprezintă şi 
cele patru coarne şi cele patru capete ale leopardului. 
 În anul 334 Î.C. Alexandru a sărit ca un ţap rapid, peste Helespont şi şi-a 
purtat bătăliile sale pline de succes, după care a a forţat spre malurile Indului şi 
Nilului şi, apoi, a mers înainte, spre Şuşan. Merele conflicte de la Granicus, Isus şi 
Arbela, au avut loc aici şi el a reuşit să doboare la pământ mare putere Persiană. El a 
cucerit rapid Siria, Fenicia, Babilonia, Ciprul, Persia, Tirul, Gaza şi Egiptul. În anul 
329, el a a înfrânt Bactia, a trecut Oxus şi Jahaitis şi i-a înfrânt pe Sciţi. Astfel el a 
năvălit asupra berbecului, după ce i-a zdrobit coarnele. 



 Când, însă, ţapul a devenit foarte mare, cornul a fost zdrobit, brusc. Alexandru 
a murit la vârsta de 32 de ani – fiind un om beţiv şi depravat (homosexual). În locul 
lui au crescut patru coarne pronunţate. Aceştia au fost marii generali ai lui 
Alexandru : Casander, Lisimahus, Seleucus şi Ptolemeu, care s-au ocupat de Siria, 
Egipt, Macedonia şi Asia Minor. 
 Un corn mic, a apărut, apoi, din una din diviziunile Siriene. Acesta nu este 
cornul cel mic din capitolul anterior, pentru că cel din Daniel 7 era legat de fiara a 
patra (Roma), în timp ce acesta provine, în mod clar, din diviziunea siriană a 
împărăţiei Greco-Macedoniene. Acesta a fost al 8-lea împărat al dinastiei Seleucide, 
cunoscut şi ca Antiohus Epifanes (175-164 Î.C.). Datorita faptelor lui sălbatice şi rele, 
el a fost cunoscut ca Epimanes, însemnând omul cel nebun. Cu mult timp înainte ca el 
să invadeze ţara cea plăcută (Israel), Daniel a prezis că el va cuceri Ierusalemul. El a 
făcut un efort determinat ca să distrugă religia Iudaică. El a interzis sacrificiul zilnic 
din Templu şi a oferit pe atar un porc şi sânge de porc. El a introdus închinarea la 
idoli, a devastat toată ţara şi a ucis aproape 100.000 de Iudei. 
 În versetele 13-14 se vede o conversaţie angelică. Cele 2.300 de zile acoperă, 
literal, perioada de timp în care Antiohus şi-a făcut faptele sale rele. Când ele s-au 
terminat, Iuda Macabeul a curăţat sanctuarul, în Decembrie, anul 165 Î.C. 
 Totuşi, expresia repetată, vremea sfârşitului, înseamnă că, alături de vederea 
îngustă despre Antiohus, există şi avertismentul clar cu privire la un distrugător şi  
mai groaznic decât el (v. 26), care va urma să strice zilele de final ale istoriei. 
Antiohus a fost numai un simbolic antemergător al acestui anti-Christ. Cornul cel mic 
era un prinţ cu o înfăţişare fioroasă, care trebuie să se opună Prinţului prinţilor, în 
zilele din urmă, adică Domnului Isus Cristos. 
 În capitolul 9, Daneil a postit şi s-a rugat. El îşi vărsa inima în mărturisire 
pentru poporul lui care, ca rezultat al păcatului lor, îndurau o captivitate lungă. El îi 
ceruse lui Dumnezeu să-i arate mila Sa, să ierte poporul Său şi să restaureze 
sanctuarul şi cetatea. Motivul pentru această rugăciune particulară, era faptul că el 
studiase profeţiile lui Ieremia şi ştia că judecata pe care o hotărâse Dumnezeu, se 
apropia de termenul ei final. Întotdeauna este bine să te rogi inteligent şi asta a făcut şi 
Daniel. 
 Marea rugăciune pentru pocăinţa naţională, care se găseşte aici, are trei părţi. 

• Mărturisirea eşecului poporului lui Daniel şi recunoaşterea îndurărilor 
lui Dumnezeu în păstrarea legământului (vv. 4-10). 

• Blestemul meritat, potrivit Legii lui Moise (vv. 11-14). 
• O rugăminte pentru milostivire şi o cerere pentru ca Dumnezeu să-Şi 

îndepărteze mânia (vv. 15-19). 
 
La sfârşitul rugăciunii sale, a apărut Gabriel care i-a descoperit lui Daniel că, 

în timp ce expirau cei şaptezeci de ani, încă mai exista o judecată viitoare hotărâtă 
pentru păcatul viitor. În versetele douăzeci şi patru şi până la douăzeci şi şapte, lui i s-
a spus că şaptezeci de săptămâni vor împlini istoria poporului său. Cuvântul tradus ca 
săptămâni, este luat, legitim, ca ‘şapte’ şi este puţin probabil ca el să se refere la cei 
şapte zeci de ani din Ezechiel 4 :6. Perioada trebuia să înceapă cu porunca de 
restaurare şi rezidire a Ierusalemului, data de la care trebuiau să fie numărate cele 
şapezeci de săptămâni trebuia numărată de la acest decret (v. 25), şi decretul a fost dat 
în anul 457 Î.C. (vezi Ezra 1: 1-3). 

Cele şaptezeci săptămâni sunt împărţite în şapte săptămâni, şaizeci şi două de 
săptămâni şi o săptămână (vv. 25-27). Este dificil să vezi aplicaţia celor şapte 



săptămâni dar cele şaizeci şi nouă de săptămâni, inclusiv şi a şaptea, totalizează 483 
de zile, adică 69 x 7. În teoria din Ezechiel 6 asupra anului/datei, sunt 483 ani de la 
decretul acela şi până la rezidirea Ierusalemului şi până la Cel Uns care va fi 
îndepărtat, fapt ce s-a împlinit când Domnul Isus Cristos a spălat păcatele astfel încât 
El să poată aduce dreptatea veşnică. 

Cea de a şaptezecea săptămână încă rămâne. Ea va fi o săptămână de ani, 
cunoscută ca şi Marea Tribulaţiune (sau Marele Necaz sau Necazul cel Mare). După 
aceea va veni reîntoarcerea Domnului Isus Cristos pe pământ, ca să-Şi întemeieze 
Regatul. 

Dacă ar fi fost intenţia să fie zile şi nu ani, acest fapt ar fi trebuit să fie 
exprimat ca şi în Daniel 10 :3 şi Levitic 25 :8. Mai mult, anii fuseseră tema rugăciunii 
lui Daniel (v. 2). Şapte este unu şi este împărţit în jumătate (v. 27), care reprezintă trei 
ani şi jumătate (7:25; 8:11-14, 33), exprimaţi ca patruzeci şi două de luni şi 1260 de 
zile, în Apocalipsa. 

Viziunea finală acoperă trei capitole. Ea a fost dată după doi ani de când Iudeii 
s-au întors în Palestina. Dumnezeu a ridicat vălul şi i-a arătat lui Daniel conflictele 
care aveau loc în lumea spirituală, unde forţele lui Dumnezeu şi ale diavolului caută 
să controleze mişcarea naţiunilor. Un înger fără nume, a vorbit cu Daniel. El a aflat că 
Mihael era îngerul-păzitor al lui Israel (10:21) şi Grecia (v. 20) şi Persia (vv. 13, 20) 
aveau îngeri, de asemenea. Se pare că ceea ce are loc pe pământ este determinat, în 
mare, de evenimentele din ceruri. 

În capitolul 11 aflăm despre împăraţii din nord şi sud, o prelungire a istoriei 
celei de a treia mari puteri, Grecia. Aici găsim istoria pre-scrisă a războaielor 
Ptolemeilor şi Seleucizilor. Aceste profeţii au fost împlinite între anii 301 şi 168 Î.C. 
Nu există spaţiu în această privire de ansamblu, de a discuta despre Largis, Euergetes, 
Calinicus, Filopater şi flota romană din Chitim. Este suficient de spus că toate acestea 
au avut loc exact cum au fost prezise. 

Materialul din versetele 36-45 sare, însă, mult mai departe şi împăratul cel rău 
este antichristul. El este păstorul-idol (Zaharia 11:15-17), a doua bestie (Apocalipsa 
13:11-17), omul păcatului (2 Tesaloniceni 2). 

Cartea se încheie cu o referinţă la o vreme de necaz pentru întreaga lume, care 
nu avea să mai aibă loc niciodată la sfârşitul veacului. Arhanghelul Mihael pare să fie 
asociat cu învierea. La vocea sa, oamenii morţi vor fi înviaţi pentru viaţă veşnică sau 
pentru ruşine veşnică. Daniel a fost instruit să închidă şi să sigileze cartea, până va 
veni vremea sfârşitului. Acea vreme vine când Ioan, în cartea Revelaţia, vede că 
Mielul lui Dumnezeu ia cartea sigilată cu şapte peceţi (sigilii), din mâna Celui care stă 
pe tron. Deschiderea acestei cărţi dă startul desfăşurării tuturor acelor lucruri. 

Dacă nu te poţi familiariza cu nici un alt pasaj din materialul profetic din 
Vechiul Testament, familiarizează-te cu Daniel 9 :24-27. Aceasta este coloana întregii 
profeţii. 

 

 



Osea 
  

 
Osea a fost ultimul profet care a scris, care a slujit lui Israel, înainte ca ei să 

cadă sub robia Asirienilor. Naţiunea Israel se afundase până la un atât de mare grad de 
corupţie încât judecata lui Dumnezeu nu mai putea să fie amânată. Deşi această 
judecată a lui Dumnezeu, reprezintă tema principală a mesajului lui Osea, cartea este 
reamintită cel mai mult pentru imaginea vie a iubirii şi graţiei lui Dumnezeu, pe care 
aceasta o prezintă. Cartea oferă cititorului o cunoaştere profundă despre cine este 
Dumnezeu şi despre cum El se poartă cu oamenii păcătoşi. 

Osea a profeţit, în timp Uzia domnea în Iuda şi Ieroboam al II-lea era rege 
peste Israel. El a continuat să predice mai mult de şaptezecei de ani. 

Cuvintele lui sunt îndreptate, aproape exclusiv, către casa lui Israel.  Era o 
vreme cu multe probleme nerezolvate. După moartea lui Ieroboam, au urmat la tron 
şase regi, într-o succesiune rapidă. În timp de douăzeci de ani, au fost asasinaţi patru 
regi. El a privit cum tronul a trecut la Şalum, care l-a ucis pe Zaharia, apoi la 
Menahem care l-a ucis pe Şalum, apoi la Pecha, care l-a ucis pe fiul lui Menahem, şi 
Osea, care l-a ucis pe Pecha. Anarhia ajunsese să fie atmosfera specifică din regat. 

Condiţiile religioase erau însă şi mai rele. Aproape toţi aceşti regi făcuseră 
alianţe cu puterile Neamurilor, care au introdus astfel idolatria imorală a Fenicienilor 
şi Sirienilor. Ieroboam  I a înălţat o închinare rivală, astfel ca oamenii să nu mai aibă 
nevoie să meargă la Ierusalem (1 Regi 11 :40 ; 12 :2). Ieroboam fusese dus în Egipt, 
acolo unde oamenii se închinau la natură, sub forma unui viţel. El a promovat acest 
păgânism în Israel cu aceleaşi cuvinte folosite de închinătorii la viţelul de aur din 
pustie, în vremea lui Moise (Exod 32 :4, 1 Regi 12 :28). Atunci când o naţiune Îl 
abandonează pe Dumnezeu, oamenii ei încep să se închine la, şi să preamărească pe, 
câini, pisici, vite şi specii aflate în pericol. Protejarea animalelor şi a naturii, devine o 
parte a religiei lor. 

Pe dinafară, lunile noi, sărbătorile religioase şi sabatele, sacrificiile şi jertfele, 
erau menţinute în continuare, dar era făcute într-o manieră coruptă. În curând, 
oamenii au adus sacrificii viţelului (1 Regi 12 :32), au sărutat viţelul (Osea 13 :2) şi 
au jurat pe aceşti idoli (Amos 8 :14). 

Închinarea la viţel a pavat calea spre închinarea şi mai josnică, a naturii, sub 
numele de Baal şi Aştarot (sau Ishtar sau Astarteea – ‘the Goddess’ = Zeiţa sau zeiţa-
Lună), închinare care cuprindea ritualuri de perversiune sexuală abominabile şi 
sacrificii de copii (vezi cartea ‘Codul lui Da Vinci’ de Dan Brown). 

În vremurile lui Osea şi Amos, totul era o falsitate (Osea 4 :1 ; 7 :1-3), adulter 
(Osea 4 :11 ; 7 :4 ; 9 :10), vărsare de sânge (Osea 5 :2 ; 6 :8), exces şi lux, obţinut prin 
furt pe faţă sau în ascuns (Osea 4 :2 ; 10 :13 ; 11 :12 ; 4 :11 ; 7 :5 ; 6 :4-6, Amos 2 :6-
7), opresiune (Osea 12 :7, Amos 8 :5), pervertire a justiţiei (Osea 10 :5, Amos 2 :6-7), 
zdrobirea oamenilor săraci (Amos 2 :7 ; 8 :6). Adulterul era considerat ca fiind un act 
de închinare şi un act religios (Osea 4:14). Oamenii, regele şi preoţii, erau cu toţii, 
murdari şi stricaţi, oribili şi dezgustători de perverşi în idolatria lor. Chiar şi în 
locurile care erau sacre, altădată, precum Betel, Ghilgal, Ghilead, Miţpa şi Şechem, 
abunda răutatea. 

Oamenii îi urau pe Osea şi Amos datorită mustrărilor acestora. 
Cam pe la mijlocul slujirii lui Osea, o mare parte a naţiunii a fost dusă departe, 

de Asirieni. La sfârşitul vieţii lui Osea, regatul lui Israel a ajuns la un final, odată cu 
căderea Samariei. Omul a trăit ca să vadă cum s-a împlinit profeţia sa. 



Osea a fost numt Ieremia regatului din nord, tot la fel cum amândoi au fost 
chemaţi să plăngă, să jelească şi să sufere. Naraţiunea este tristă şi tragică, revelând 
purtarea dizgraţioasă a unei ţări care devenise atât de insensibilă la păcat încât nici 
măcar nu mai erau conştienţi de greşelile lor. Dumnezeu era pe cale să stabilească o 
stare de alarmare în inima naţiunii şi, apoi, pe baza dovezii pocăinţei lor, El a fost 
pregătit să ierte tot ce fusese făcut înainte şi să restaureze tot ce fusese pierdut. Pentru 
a-i face pe aceşti oameni să fie sensibili la păcatele lor, Dumnezeu urma să le de o 
lecţie foarte aspră, prin intermediul vieţii lui Osea. 

Naraţiunea se împarte în două părţi principale : Israel, soţia necredincioasă şi 
căile dispensaţionale ale lui Dumnezeu (1-3), controversa lui Dumnezeu cu Israel (4-
14). Soţia necredincioasă din prima diviziune are contrapartea sa în oamenii 
necredincioşi din a doua parte şi soţul cel credincios din prima parte, răspunede la 
Domnul cel credincios, din partea a doua. 

Israel este soţia lui Iehova. Ea I-a fost necredincioasă. Ea se adâncise tot mai 
adânc în idolatrie şi păcat, din timpul lui Ieroboam I. Osea trebuia să anunţe că Iehova 
urma să pedepsească pe soţia Sa necredincioasă şi că, în cele din urmă, El urma să o 
răscumpere înapoi şi să o restaureze la o poziţie de binecuvântare. Dumnezeu a folosit 
alunecarea înapoi a miresei lui Osea, ca portretizeze pe viu acest adevăr. 

Cartea arată pe Dumnezeu tandru, iubitor, care oferă o ultimă şansă de 
restaurare a lui Israel, care avea o inimă împietrită şi care comisese adulter. Israel este 
soţia necredincioasă care şi-a părăsit soţul şi care s-a dus după alţi iubiţi. Dumnezeu, 
prin Osea, o invită să vină înapoi la El. O Israel, întoarce-te înapoi la DOMNUL 
Dumnezeul tău ; căci ai căzut din cauza nelegiuirii tale (Osea 14:1). 

Numele lui Osea înseamnă ‘salvare’, la fel ca numele original al lui Iosua 
(Deuteronom 32:44). Tatăl lui a fost Beeri, ‘cel care expune, explică’. Cartea a fost 
scrisă în timpul domniei lui Ieroboam II şi Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, în Iuda. 

Ioan a fost numit apostolul dragostei, în Noul Testament. Osea ar putea fi 
numit profetul iubirii neîmpărtăşite, din Vechiul Testament. Versetul-cheie (împreună 
cu 14:1) este 3:1. Cuvintele-cheie sunt curvă, curvie, folosite de paisprezece ori şi 
cuvântul reîntoarcere, folosit de cincisprezece ori, precum şi cuvintele cunosc şi 
cunoaştere, care se găsesc în 2:8, 20; 4:1, 6; 5:4; 6:3, 6; 8:2 şi 14:9. 
 Viziunea pe termen foarte îndepărtat, a cărţii, o reprezintă pocăinţa lui Israel şi 
restaurarea sa, la cea de a doua venire a Domnului Isus Cristos. 
 Cartea este citată în Matei 2:15, 9:13, 12:7, Romani 9:25-26, 1 Corinteni 15:55 
şi 1 Petru 2:5, 10. Cartea are 197 versete şi 5175 de cuvinte. 
 Osea nu este o carte complicată. În capitolul 1 , semnul sfârşitul este reflectat 
în copii. În capitolul 2, păcatele naţiunii sunt reflectate în cazul soţiei lui Osea. În 
capitolul 3, salvarea poporului este reflectată sau zugrăvită în imaginea soţului. 
 Ţinta directă a mesajului este casa lui Iehu (1 :4). Iezreelul din verset 
reprezintă pe Israel şi numele este profetic cu privire la judecata viitoare şi îndurarea 
viitoare. Cuvântul este un omonim, însemnând ‘fie ca Dumnezeu să împrăştie’ 
(Ieremia 31 :10) şi ‘fie ca Dumnezeu să semene’ (Zaharia 10 :9). Acestea cuprind cele 
două anunţuri profetice, Iezreel terenul roditor, fusese murdărit cu sânge (2 Regi 
9 :16, 25, 33 ; 10 :11-14) şi Israel va fi împrăştiat printre naţiuni. Când cuvintele lui 
Dumnezeu erau căutate, ei vor urma să fie re-semănaţi în ţara lor (2 :22-23). 
 Iehu a împlinit judecata lui Dumnezeu peste casa lui Ahab pentru că s-a 
potrivit voii sale, dar el s-a făcut vinovat de crimă pentru că fapta nu a fost făcută 
potrivit cu voia pură a lui Dumnezeu. El s-ar fi dovedit neascultător dacă nu şi-ar fi 
servit propriile sale interese. Aceasta reiese din practica idolatriilor lui Ieroboam, 
pentru care a fost judecat Ahab. 



 Aceata mai zugrăveşte şi uciderea lui Cristos, pentru a pune mâna pe vie, 
motiv pentru care Dumnezeu va trimite marele necaz peste Iudei. 
 În Osea 2 sunt atinse trei mari teme profetice, care îşi găsesc ecou prin 
Vechiul Testament. Prima, îndepărtarea tuturor rămăşiţelor idolatriei, din Israel (Osea 
2 :16, Ioşua 23 :7, Psalmul 16 :4, Ezechiel 6 :6 ; 36 :25 ; 37 :23, Zaharia 13 :2, etc.). A 
doua, promisiunea că Israel, ca o naţiune, Îl va cunoaşte pe Domnul, care reprezintă 
dovada binecuvântării lor (Osea 2 :20, Isaia 11 :9 ; 54 :13, Ieremia 31 :33-34, Ioan 
6 :45, etc.). Necazurile lor au provenit din necunoaştere (Isaia 1 :3, Luca 19 :42-44, 
etc.).  A treia temă profetică este relaţia personală dintre Dumnezeu şi poporul Lui, 
Israel (Osea 2 :23, Zaharia 13 :9, Romani 9 :26, 1 Petru 2 :10). 
 Capitolul 3 ester un rezumat, în cinci versete, al istoriei lui Israel, de la 
Solomon şi până la a doua venire a Domnului Isus Cristos. Versetele 1 şi 2 povestesc 
necredincioşia lui Israel faţă de Domnul şi despre întoarcerea Lui la Neamuri. 
Porunca dată aici, nu este ca profetul să intre în relaţii cu o altă femeie. Ea priveşte pe 
aceeaşi Gomer, soţia cea necredincioasă. Ea l-a părăsit pe Osea, ca să trăiască în 
adulter cu un alt bărbat. Aceasta era femeia pe care el o iubise înainte de căderea ei, 
iar acum el trebuia să o iubească şi după căderea ei, pentru ca să o poată salva de la a 
continua să rămână într-o astfel de stare îngrozitoare. El urma să o iubească din nou, 
numai pentru dragostea lui pentru ea. Aceasta arată dragostea Domnului pentru Israel. 
 El a cumpărat-o pe femeia adulteră la jumătate din preţul unui sclav obişnuit 
(Exod 21 :32). Aceasta arată lipsa ei de valoare. Măsura de orz care este menţionată 
ne reaminteşte de oferta unui om acuzat de adulter şi, fiind mâncare pentru animale, 
arată şi degradarea ei. El trebuia s-o cumpere înapoi, nu ca să trăiască împreună cu el 
ca şi soţie a lui, dar ca ea să poată sta ca o văduvă şi să-l aştepte un timp lung şi 
nedeterminat, până când el va veni şi o va lua la el. În tot acest timp ea nu va aparţine 
nici unui alt bărbat dar nu se va bucura nici de compania soţului ei legitim. Toate 
acestea vorbesc despre adulterul spiritual al lui Israel şi despre relaţia sa cu 
Dumnezeu, începând din acea vreme şi ajungând până în zilele de acum. 
 Versetele trei şi patru vorbesc despre lunga durată de timp, în care Evreii vor 
fi în afara ţării lor, nefiind în stare să trăiască potrivit cu legile şi legămintele lor. 
Versetul cinci spune despre restaurarea lor şi despre stabilirea regatului, atunci când 
se întord Isus şi David. 
 Osea, capitolul 4, arată că Efraim a fost izgonit din cauza idolatriei.31 
Mustrarea din Osea 4 :6-11 descrie orice popor sau naţiune care se află exact înainte 
de colaps. Adevărul care se găseşte în Romani 1 apare şi în Osea 4 :12-14 ; 
imoralitatea sexuală şi perversiunea sunt văzute ca fiind rezultatul abandonării lui 
Dumnezeu. 
 Capitolul 5 vorbeşte despre pustiirea lui Efraim datorită idolatriei oamenilor 
de aici. Oamenii sunt pedepsiţi pentru trei stări ale inimii lor – revoluţie, curvie, 
mândrie. Ei au îndepărtat graniţele puse de Dumnezeu (5 :10), astfel că şi El s-a 
îndepărtat de ei (5 :15). 
 În capitolul 6 învăţăm că preoţii comiteau fapte rele şi păcătoase, inclusiv 
crimă. Totuşi, capitolul începe cu o profeţie glorioasă privind convertirea lui Israel. 
Potrivit acesteia, oamenii se vor întoarce la Domnul, El îi va vindeca, naţiunea va fi 
ridicată (Ezechiel 37), Dumnezeu se va întoarce. Răsăritul şi căderea ploii (v. 3) sunt, 
întotdeauna, imagini ale celei de a doua veniri. 

                                                 
31 Acest capitol este important pentru cei care trăiesc într-o zonă populată sau frecventată de membrii 
cultului Mormon pentru că ei se pretind a fi Efraimiţi. 



 Lovitura continuă în capitolul 7, cu expunerea adulterului lor şi, împotriva lui 
Efraim este lansată o provocare din şapte părţi (vv. 13-15). 
 Ei au semănat vânt. Ei vor culege furtună, reprezintă strigătul care reiese din 
capitolul 8. Acest fapt este adevărat (2 Regi 18 :17, Isaia 5 :28), cât şi profetic 
(Ezechiel 1 :4, Isaia 40 :24 ; 66 :15, Ieremia 23 :19). Ei au devenit abominabili, la fel 
ca şi idolii pe care-i iubeau (capitolul 9) şi gloria de la Beth El, Casa lui Dumnezeu 
(capitolul 10), a fost îndepărtată de la ei. 
 Capitolul 11 arată inima plină de iubire, a lui Dumnezeu, plângând la 
judecăţile pe care trebuie să le execute. Cum să renunţ la tine, Efraim ? (v. 8). De-
alungul lungilor ani de istorie, începând din Egipt, în ciuda a tot ce El a făcut pentru 
ei, Israel a respins iubirea Lui. Naţiunea nu merita nici o îndurare. Oamenii se 
aplecaseră spre a merge înapoi de la Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu, însă, rămânea 
către ei. Totuşi, Dumnezeu nu dorea ca să-i distrugă. El era împărţit între iubire şi 
justiţie şi nu putea să renunţe la nici una din ele. 
 În capitolul 12 ni se aduce aminte că Iacob L-a găsit pe Dumnezeu, la Bethel. 
Dumnezeu a remintit primele zile ale relaţiei Sale cu poporul Său. Totuşi, prin gura 
profetului Său, El a trebuit să recunoască faptul că ei au continuat să păcătuiască 
(13 :2). 
 În Osea 13 există câteva mari adevăruri de subliniat. Versetul al patrulea este o 
dovadă pentru adevărul că Domnul Isus Cristos este Dumnezeu. Dacă nu există nici 
un salvator în afara Domnului lui Israel, din Vechiul Testament, şi dacă Isus este 
declarat a fi salvatorul, din Noul Testament, atunci înseamnă că ei trebuie să fie unul 
şi acelaşi. 
 În versetul 14 este prezentată binecuvântata promisiune a învierii şi a victoriei 
Domnului asupra morţii. 
 În capitolul 14 există o concluzie fericită. Învăţăm că, în ultimele zile, Israel se 
va întoarce înapoi la Dumnezeu. După tonurile aprinse din capitolul treisprezece, 
ultimul capitol este plin de iubire şi rugăminte. Mireasa rătăcitoare a lui Iehova, se va 
reîntoarce la soţul ei şi va răspunde, din nou, la iubirea lui, la fel ca în zilele tinereţii 
ei. 
 Calea este deschisă. Nu mai este deloc nevoie să se treacă prin focul judecăţii. 
Pentru a găsi dragostea lui Dumnezeu şi iertarea Sa şi pentru a se îmbarca într-o viaţă 
nou şi transformată, cu Dumnezeu, trebuie numai ca oamenii să fie credincioşi lui 
Dumnezeu. 
 Cartea Osea tratează, cu adevărat, patru lucruri : idolatria lui Israel, răutatea 
lor, captivitatea şi restaurarea ei. Osea explică foarte clar lucrurile. Este dezamăgitor 
să realizezei că oamenii cărora el le-a predicat, au ignorat toate cuvintele lui până 
când Asirienii au invadat şi le-au distrus splendida lor capitală, Samaria şi i-au dus în 
exil pe Israeliţii rămaşi, şi au populat ţara lor cu străini. 
 Atunci când Dumnezeu dă avertismente de judecată, El nu se joacă. Cât de 
multe dintre practicile condamnate de Dumnezeu, în Israel, nu le vedem şi noi, astăzi, 
în jurul nostru ? Răbdarea lui Dumnezeu se va termina, într-o zi şi judecata Lui va 
cădea, cu siguranţă. Osea este o carte foarte tare dar mesajul ei trebuia să fie tare 
pentru că inimile oamenilor cărora el le-a vorbit, fuseseră atât de împietrite de păcat. 
 
 
 

 
 
 



Ioel 
 
 

 Noul Testament împarte Vechiul Testament în două părţi. Romani 3 :21 
marchează diviziunile între legea şi profeţii. Luca 24 :44 marchează diviziunile, ca 
legea, profeţii şi psalmii. Comentatorii au împărţit profeţii în profeţi majori (sau mari) 
(Isaia, Daniel) şi în profeţi minori (sau mici) (Osea, Maleahi). Această ultimă 
diviziune este greşită deoarece este bazată numai pe lungimea cărţilor. Fiecare cuvânt 
al lui Dumnezeu este vital şi important, şi nimic din Scriptură nu este minor sau are 
valoare mai mică decât oricare altă porţiune. 
 Scurta carte a lui Ioel arată către bătălia de la Armaghedon, de la a doua venire 
a Domnului Isus Cristos. Ziua DOMNULUI este prezisă ca fiind o vreme de judecată 
teribilă după care va urma o binecuvântare plină şi permanentă. Profeţia nu este 
datată. Nu este nici o referinţă la timp, în ea, pentru că se au în vedere ultimele zile. 
 Ioel a fost trimis la vinovatul Iuda, probabil în ultimele zile ale lui Zedechia, 
precum sunt pasaje similare în Ioel 3:16 şi Amos 1:2 şi Ioel 1:13 şi Isaia 13:6. Faptul 
că el a slujit înaintea Asiriei sau Babilonului, a constituit o ameninţare pentru Iuda, 
sugerează această eră. Duşmanii pe care el îi menţionează (Fenicieni, Filisteni, 
Egipteni şi Edomiţi, aparţineau toţi zilelor lui Ioahaz (2 Cronici 21 :17). 
 Numele de Ioel însemnă ‘Iehova este Dumnezeul Meu’. Singura menţiune a 
acestui om, din Biblie, este făcută în Faptele Apostolilor 2 :16, unde numelui lui este 
dat acestei profeţie. De aici noi cunoaştem că el este autorul cărţii. 
 Ioel a văzut acea pocăinţă adevărată pusă la baza oricărei treziri spirituale 
adevărate şi el a lucrat la producerea acesteia. Aceasta este o carte a pocăinţei. O 
inimă frântă pe pământ este urmată de un văl rupt în cer. Oamenii găsesc acces către 
tronul graţiei şi cunosc puterea Sfântului Spirit numai atunci când ei se pocăiesc cu 
adevărat. 
 Cele 72 de versete şi 2034 de cuvinte ale cărţii, se încadrează în două mari 
părţi ; în prima, vorbeşte Ioel şi, în a  doua parte, vorbeşte Dumnezeu. Prima parte 
este istorică şi partea a doua este profetică. Prima parte vorbeşte despre pustiire şi a 
doua, despre eliberare. Cartea poate fi schiţată foarte simplu. Viitoarea zi a Domnului, 
prefigurată de lăcuste (capitolul 1), evenimentele din viitoarea zi a Domnului 
(capitolul 2) şi ordinea evenimentelor din ziua Domnului (capitolul 3). Toate trei 
capitolele tratează, proeminent, această idee şi această expresie apare în cinci ocazii 
separate, de-alungul întregii cărţi. 
 Este demn de observat că Ioel este, probabil, primul dintre profeţii scriitori, 
care dă o imagine deplină asupra a tot ce vor înregistra toţi profeţii din Vechiul 
Testament. Ordinea evenimentelor prezentate în această carte, este următoarea : 

1. Invazia ţării promise, dinspre nord, de către puterile lumii 
Neamurilor (1). 

2. Armata Domnului şi distrugerea invadatorilor (2 :1-11). 
3. Pocăinţa lui Iuda în ţară (2 :12-17). 
4. Dumnezeu răspunde (2 :18-27). 
5. Turnarea Spiritului (2 :28-29). 
6. Venirea în glorie, a Domnului, întemeierea Regatului (2 :30-32). 
7. Readunarea lui Israel şi judecata naţiunilor (3 :1-16). 
8. Binecuvântările depline şi fără sfârşit, ale Regatului (3 :17-21). 

O plagă de lăcuste a dat lui Ioel ilustraţia de care el avea nevoie pentru a face 
apel la conştiinţa concetăţenilor săi. Lăcustele sunt o plagă a pământului şi cei care le-
au văzut mărşăluind spun că legiunile lor nenumărate acoperă pământul şi acoperă 



lumina soarelui. Ele mărşăluiesc în coloane regulate, ca şi armatele de soldaţi, cu 
liderii lor în frunte. Ele sunt încarnarea foametei şi dezastrul pe care-l lasă în urma lor 
este total. Lăcusta are o mare deschidere a gurii, cu patru dinţi incisivi aşezaţi ca nişte 
foarfece. Roiurile de lăcuste pot acoperi tot pământul pe o distanţă de mulţi kilometri. 
Zborul lor poate acoperi lumina soarelui, ca un nor uriaş. Bătaia aripilor lor face un 
zgomot foarte mare, ca şi cum ar cădea grindina. Când ele se aşează pe câmpuri, se 
poate forma un pat cu adâncimea de 8 inchi. Ele distrug mult mai repede decât un foc 
sălbatic şi nu lasă nici o urmă de vegetaţie în urma lor. 

Plaga literală a lăcustelor a fost folosită drept o umbră ca să îndrepte spre ziua 
care va veni, când Israel va fi cotropită de duşmanii săi dintre Neamuri. El a văzut 
duşmanul venind ca un potop şi Spiritul lui Dumnezeu a ridicat un standard împotriva 
lor. Această plagă de lăcuste este descrisă (1 :12). Poporul este chemat la pocăinţă 
(1 :13-14), şi ziua DOMNULUI este prezisă de această plagă de insecte (1 :14-20). 
Ioel a pronunţat că această invazie este o judecată a lui Dumnezeu. Poporul a fost 
îndemnat să cheme pe Domnul în ajutor şi să se întoarcă înapoi la El. 

Capitolul 2 vorbeşte de teroarea lui Israel datorită apropierii armatei din nord, 
armata Domnului este pregătită pentru invadator (vv. 10-11), şi este prezentată 
pocăinţa poporului, în acea zi (vv. 12-17). Armata din versetul 11 poate reprezenta 
sfinţii reîntorşi sau Israel reîmputernicit (vezi detalii în cartea autorului, A Christ 
Honoring Commentary on Zechariah). Versetele de la 18 la 27 vorbesc despre 
binecuvântarea Domnului şi eliberarea poporului Său. Ni se spune, după aceea, despre 
turnarea Spiritului, în ultimele zilele (vv. 28 :32). Acest fapt s-a împlinit, parţial, în 
ziua Pentecostului (sau Ziua Cincizecimii), înregistrată în Faptele Apostolilor 2, în 
Noul Testament. 
 În Ioel 2 sunt multe teme, care cuprind multe scripturi profetice. Unde vei găsi 
aceste referinţe, te vei confrunta mereu cu probleme legate de a doua venire a 
Domnului Isus Cristos: tremuratul pământului (vv. 1, 11), foc mistuitor (v. 5), o 
bubuitură atomică (v. 6), un hoţ (v. 9), soarele care este întunecat (v. 10), ploaia 
timpurie şi târzie (v. 23). 
 Efectul reîntoarcerii Domnului Isus Cristos va fi o inversare a judecăţilor 
anterioare. Spre exemplu, compară 1:10-11 cu 2:22, 24 şi 1:4 cu 2:25. 
 Sionul este proeminent în cartea Ioel. Este locul unde este sunată alarma 
(2 :1), unde sunt chemaţi oamenii (2 :15), unde copiii sunt numiţi ai ei (2 :23), unde 
există eliberare în ea (2 :32), este locul de judecată (3 :1-16), muntele sfânt al lui 
Dumnezeu (3 :17) şi locuinţa lui Messia (3 :21). 
 În capitolul 3 avem, apoi, readunarea lui Israel (v. 1), judecata naţiunilor în 
Valea lui Ioşafat (vv. 2-16), potrivindu-se cu judecata naţiunilor din Matei 25 şi 
binecuvântarea lui Israel (vv. 17-21). Toate speranţele naţiunii Ebraice sunt legate de 
aceste versete de încheiere. 
 Criticii moderni încearcă să mute datele cărţilor profetice, către o vreme mult 
mai târzie decât atunci când ele au fost scrise. Aceştia fac deducţii pe baza simţului 
lor comun, pe baza evenimentelor curente. Dacă cuvintele vorbite s-au împlinit peste 
sute de ani după ce au fost scrise, aceasta dovedeşte inspiraţia divină, lucru pe care 
criticii nu-l acceptă. 
 Faptu că Ioel a predicat pe Abraham cu 850 ani înainte de Isus, este sprijinit de 
următoarele idei. 
 Ioel îi acuză pe Filisteni că au invadat Iuda capturându-i locuitorii şi 
vânzându-i ca sclavi. Potrivit cu 2 Cronici 21 :10, aceasta s-a produs sub domnia lui 
Ioram (circa 855 Î.C.). Ei au suferit pedeapsă pentru crima lor sub domnia lui Uzia (2 
Cronici 26 :6), dovedind că Ioel a predicat înainte de acea vreme. 



 Fenicienii din Tir şi Sidon, care fusese aliaţi ai lui Israel, în zilele lui David şi 
Solomon, deveniseră duşmani ai lui Iuda. Ei, de asemenea, fuseseră vinovaţi de 
vâzarea prizonierilor Iudei, către Greci. Ioel a prezis că ei vor fi pedepsiţi pentru 
aceasta. Această prezicere a fost împlinită în vremea lui Uzia, dovedind că Ioel a 
predicat înainte de acea vreme. 
 Edomiţii sunt puşi alături de duşmanii lui Iuda (3 :19). Începând de la 2 Regi 
8 :20 cu 2 Cronici 21 :8, învăţăm că ei au devenit independenţi de Iuda, în vremea lui 
Ioram (anii 890-883 Î.C.). Ei au fost supuşi, din nou, şi capitala lor, Petra, a fost 
capturată, în jurul anului 830 Î.C. Profetul trebuia să fi predicat înainte de acea vreme. 
 Faptul că nu se face nici o menţiune despre invazia Sirienilor din Damasc, 
arată că Ioel era mai înainte ca acest fapt să se fi produs în ultima parte a domniei lui 
Iosia (în jur de anul 845 Î.C.). 
 Nu există nici o menţiune despre invazia Asiriană, în cele două regate (anul 
790 Î.C.), în timp ce Amos o face (6 :14). 
 Ioel menţionează, de cinci ori, ziua Domnului (1 :15 ; 2 :1-2 ; 2 :10-11 ; 2 :30-
31 ; 3 :15-16). Aceasta reprezintă ideea centrală din calendarul profeţilor. Spre 
exemplu, vezi Isaia 2 :2-22 ; 11, 13, Ieremia 25 :30-33 ; 30 :18-24 ; Ezechiel 7, 8, 37-
48, Osea 2-3, Amos 1 :2 ; 6 :3 ; 9 :2, 15, Obadia 1 :15, Mica 5 :15, Naum 1 :1-9, 
Habacuc 3, cartea întreagă a lui Zefania, Hagai 2 :6-7, Zaharia 12-14 şi Maleahi 3 :1-
3 ; 4 :1-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Amos 
 
 

 Amos a fost profetul lui Dumnezeu, într-un Israel care era prosper şi bogat în 
activităţi religioase dar care era totuşi, plin de imoralitate şi complacenţă. Amos era 
un nativ din Tecoa, un loc  situat la o distanţă de doisprezece mile de Ierusalem şi la 
şase mile distanţă de Bethleem. De aceea, el era un nativ din Iuda, dar a fost chemat 
să fie un profet pentru Israel. El nu a fost un curtean ca Isaia şi nici un preot ca şi 
Ieremia, ci un bărbat obişnuit, un om lucrător, un păstor de vite şi un grădinar de pomi 
sicomori. El culegea fructe de sicomor, o smochină sălbatică, ce era mâncată numai 
de oamenii cei mai săraci care puteau fi culese numai prin înţepare. 
 Agenţii lui Dumnezeu sunt determinaţi prin alegerea Sa şi nu prin succesiune 
sau profesiune omenească. Pe dealurile înalte şi sălbatice de dincolo de Tecoa, Amos 
a primit instruirea sa ca un profet, direct din mâna lui Dumnezeu. Scrierea sa 
frumoasă abundă cu ilustraţii ale căminului său muntean. Ca şi David, el se uita la 
stele şi privea dincolo de ele, către Creatorul lor. El a fost contemporan cu Osea şi 
Iona. 
 Mesajele lui Amos au fost date în timpul scurtei perioade când Ieroboam era 
rege al lui Israel şi Uzia era rege al lui Iuda. Cu Siria înfrântă şi Asiria aflată într-o 
temporară eclipsă, zilele din urmă ale domniei lui Ieroboam au fost caracterizate de o 
mare prosperitate materială, pe de o parte, şi de prevalenţa injustiţiei, opresiunii şi 
viciului, pe de altă parte. Oamenii săraci erau foarte oprimaţi de către cei bogaţi, care 
şi-au considerat prosperitatea lor materială drept o dovadă a protecţiei lor divine. Cu 
toate acestea, ei ignorau cerinţele Legii. 
 Amos ar fi fost agreat dacă şi-ar fi turnat profeţiile împotriva naţiunilor din jur, 
dar el l-a acuzat pe Israel de avariţie, injustiţie, necurăţie şi profanitate (2 :6-12). Ei s-
au scuzat pe motivul că erau poporul ales (3 :2). Profetul a arătat că relaţia lor cu 
Dumnezeu numai agrava ofensa pe care ei I-o aduceau. În mijlocul compromisului şi 
corupţiei lui Israel, profetul a proclamat că Dumnezeu conduce şi că El este 
Dumnezeul întregii creaţii (1 :2 ; 4 :13 ; 5 :8). Expresia sa idiomatică era trei 
transgresiuni şi pentru patru, însemnând că paharul nelegiuirii era plin şi mai mult 
decât plin. 
 Când Amos a început să denunţe pe Iuda, cei din nord, la Beth El au ascultat 
dar când el şi-a îndreptat atenţia spre Samaria şi a denunţat păcatele lui Israel, era o 
altă problemă. Curând, predicarea lui a provocat mânia lui Amazia, preotul din Bethel 
(7 :10-13), care i s-a plâns lui Ieroboam că Amos era un pericol pentru securitatea 
naţională. El a luat asupra sa faptul de a-i porunci lui Amos să plece din ţară. Amos i-
a spus acestui om, direct în faţă, că, indiferent de trecutul lui umil şi de lipsa unei 
educaţii formale, el putea cu claritate, să prevadă ziua când soţia lui Amazia va fi o 
curvă în cetate. Vai ! Ce mod de a vorbi cu un preot ! El a declarat că fiicele lui 
Amazia vor fi ucise cu sabia şi că averea lui va fi împărţită de altul şi că Amazia 
însuşi va muri ca un captiv într-o ţară păgână. Aceasta este o dovadă de curaj şi 
convingere din partea omului lui Dumnezeu. 
 Judecăţile lui Dumnezeu, care vor aduce dezastru asupra naţiunii, aveau două 
părţi caracteristice. Prima dată urma să vină necazurile fizice (foamete, secetă, lăcuste 
şi cutremur). Dacă ele nu produceau rezultatul dorit, al pocăinţei naţionale, ele erau 
urmate de un dezastru politic. Naţiunea urma să fie dată în mâinile hoardelor unei 
invazii străine. Ea urma să cunoască terorile războiului şi tragedia înfrângerii totale. 
 Deşi povara lui Amos era una de judecată, totuşi, de-alungul profeţiei străbate 
o notă de speranţă şi de îndemnare repetată de a-L căuta pe Domnul. 



 Păcatele pe care Amos le menţionase, erau lăcomia, injustiţia, beţia, 
imoralitatea, profanitatea şi opresiunea. El arată că naţiunea, deşi se afla pe culmea 
unei prosperităţi materiale naţionale, totuşi se situa pe marginea prăpastiei dezastrului. 
Dumnezeu este răbdător. El vorbeşte din nou şi din nou, conştienţei unei naţiuni. 
Atunci când păcatul persistă, El coboară jos acea naţiune. Dacă El continuă să fie şi 
mai departe ignorat, atunci El ridică o putere străină care să execute voia Sa. 
Dumnezeu urăşte păcatul. El trebuie pedepsit. Secretul eşecului omenesc este păcatul 
– individual şi naţional. Amos va fi un ajutor sigur pentru ca orice cititor onest să 
vadă păcatul în adevărata lui lumină. 
 Amos este cea de a 30-a carte din Biblie, având 146 de versete şi 4.217 de 
cuvinte. În capitolele unu şi doi, sunt prezentate opt poveri separate, peste naţiune. În 
capitolele, de la trei la şase, găsim mustrarea celor zece triburi din nord. Capitolele 
şapte şi până la nouă conţine o serie de cinci viziuni. Capitolul 7 :10-17 înregistrează 
istoria personală a lui Amos. Regatul milenial apare la vedere în 9 :11-15. În scurtele 
predici din capitolele trei şi până la şase şi în cele cinci viziuni din capitolele şapte 
până la nouă, există o intensitate crescândă demnă de a fi luată în observaţie. 
 Amos este citată în Fapte 7 :42-43 şi în Fapte 15 :16-17. Versetele-cheie sunt 
3 :3, 7 ; 4 :3 ; 5 :8, 22-26 ; 6 :12 ; 8 :11 ; şi 9 :11-12. Cartea poate fi rezumată de 
4 :11-12. 
 Cuvintele-cheie sunt transgresiune şi transgresare, folosite de doisprezece ori. 
Expresia-cheie, Eu nu voi îndepărta pedepsirea ei, apare de opt ori. 
 Dumnezeu a avertizat că ei trăiau în lux (6 :1-6), erau idolatri (2 :8), că i-au 
ignorat pe profeţii de dinainte (2 :11, 7 :14, 8 :11), că Israel singur cunoştea pe 
adevăratul Dumnezeu (3 :2), că Bethel şi Ghilgal fuseseră locuri de transgresiune 
(3 :14, 5 :5 şi 4 :4). 
 Referinţele la istoria internă a lui Israel arată că odată, naţiunea fusese una 
singură (3 :1), că istoria lui Iosef era bine-cunoscută (6 :6) şi că locuirle înalte din 
Israel erau cunoscute (7 :9), cum era şi a lui David (6 :5). 
 Referinţele la istoria externă a lui Israel arată că Exodul era cunoscut (2 :10, 
3 :1, 5 :25, 9 :27), că naţiunea rătăcise în pustie (2 :10, 5 :25), unde fuseseră idolatri 
(5 :25-26), că Amoriţii fuseseră distruşi (2 :9-10), că Ghilead (1 :13) şi Sodoma 
(4 :11) fuseseră distruse. 
 Sunt multe şi referinţele la legea ceremonială : arderi de tot (4 :4-5 ; 5 :22), 
altarul (9 :1), jertfa de mâncare (5 :22), jertfa de pace (5 :22), jertfele de mulţumire şi 
de bună-voie (4 :5), zilele de sărbătoare (5 :21), sărbătoarea lunii noi (8 :5), legile 
Sabatului (8 :5), legile datoriei (8 :6), chelia pentru cei morţi (8 :10), rugăminţile (2, 4, 
8), etc. 
 Amos a predicat din Lege, folosind-o ca să dovedească naţiunii lui Israel că ei 
au încălcat-o. El nu a fost un om popular. 
  
 Cartea începe cu o serie de plângeri contra naţiunii, în capitolele 1 şi 2. Contra 
Damascului datorită cruzimii oamenilor de acolo faţă de Ghilead ; contra Gazei, una 
din cetăţile principale ale Filistenilor ; contra Tirului pentru că ei uitaseră de 
legământul frăţesc făcut între Solomon şi Hiram ; contra lui Edom pentru că ei 
refuzaseră ca Israel să treacă pe pământul lor ; contra lui Moab pentru că a ars oasele 
împăratului lui Edom ; contra lui Iuda pentru dispreţuirea Legii lui Dumnezeu şi 
contra lui Israel pentru că a neglijat pe oamenii săraci şi pentru că erau egoişti. 
 Scena are loc în zilele lui Uzie, regele lepros. Aceasta ne spune că el a trăit 
într-o vreme de păcat presumptuos. Faptul că el a văzut profeţia, mai degrabă decât a 



auzit-o, îl situează într-o companie mică de oameni. Balaam şi Ioan au avut revelaţii 
similare (Numeri 24 :4, Revelaţia 4 :1). 
 Prima menţiune a Domnului este despre răgetul Lui, care reprezintă o a doua 
cheie a celei de a doua veniri a Sa care, de obicei, dacă nu chiar totdeauna, face 
referire la distrugerea dominaţiei Neamurilor (Ieremia 23 :30-33, Osea 11 :10-11, Ioel 
3 :16). 
 Judecata naţiunilor începe cu una care este cea mai îndepărtată, de la 
Ierusalem şi apoi, fiecare se ocupă de către o naţiune mai apropiată. 
 Furtuna ne conectează şi ea cu venirea Domnului Isus Cristos. Vezi Ezechiel 
1 :4, Ieremia 23 :19, Isaia 66 :15, 40 :24, Osea 8 :7, etc. 
 Istoria este martoră a acestor cuvinte. Locurile din capitolul 1-2 – Gaza, 
Amon, Edom, Tir, Moab – reprezintă, acum, doar nişte simple nume. Gloria lor s-a 
spulberat de multă vreme. Damascul mai există încă dar oamenii lui s-au dusşi acum 
musulmanii sunt cei care ocupă palatele lui. 
 În scripturile profetice avem referiri frecvente la copaci. Satan şi prinţii lui 
sunt asemănaţi cu copaci (Isaia 9 :10, Ezechiel 31 :3-9). Antichristul este desenat ca 
un pom dintr-un golf verde (Psalmul 37 :35). Pădurici (crânguri) de pomi verzi au fost 
asociate cu închinarea la diavol (Isaia 57 :5, 2 Regi 16 :4 ; 17 :10). Un cedru a fost 
folosit ca să personifice pe cei răi (Ezechiel 31 :3ff, Matei 13 :31-32, Isaia 2 :13, 
Zaharia 11 :1). Neamurile nesalvate sunt ca un măslin sălbatec (Romani 11 :17). 
Stejarii sunt menţionaţi de şapte ori, în Vechiul Testament. De patru ori ei au legătură 
cu îngropăciunea şi de două ori au legătură cu moartea. 
 Pentru a ilustra că efectul este o dovadă a cauzei, în Amos 3 există şapte 
întrebări. Capitolele 3-6 condamnă un popor care are forme exterioare de religiozitate 
dar care trăieşte în păcat. Trei predici încep cu Ascultaţi acest cuvânt (3 :1, 4 :1, 5 :1). 
Prima parte a fiecărui mesaj spune de ce este meritată judecata iar a doua parte 
vorbeşte despre judecata însăşi. Cele trei mesaje cresc în intensitate. Prima este vina 
lui Israel, în prezent. A doua predică se adresează păcatelor din trecut, ale lui Israel. În 
a treia predică citim despre viitoarea pedeapsă a lui Israel. Ele reprezintă nişte 
mustrări. 
 Pare să fie foarte insultător să se facă referire la femei ca la nişte vite (4 :1-3) 
dar o astfel de insultă este folosită încă şi în zilele noastre. Adevărul este că religia 
falsă le degradează aşa de mult pe femei, încât ele sunt văzute mai degrabă ca fiind o 
simplă proprietate. 
 Referinţa la belciuge (inele prinse în nas) (4 :2) este făcută în mod literal. 
Monumentele asiriene înfăţişează oamenii captivi având astfel de belciune prinse de 
nasurile lor (2 Cronici 33 :11, Iov 40 :24 ; 41 :1, Isaia 37 :29, Ezechiel 29 :4 ; 38 :4). 
 Amos 5 :15 ar putea fi un motto bun pentru oricine : Urăşte răul şi iubeşte 
binele. În acest capitol se găseşte unul din multele locuri unde Dumnezeu ne învaţă că 
El nu vrea să aibă nici o legătură cu religia sau sacrificiul, dacă El nu ne are inima 
noastră. 
 Este curios faptul că robia asiriană a rezultat din păcatele care începuseră în 
pustie, în urmă cu 700 de ani (5 :25-27). 
 Seriiile de viziuni, din capitolul 7, arată puterea rugăciunii de mijlocire. Amos 
se roagă şi judecata este oprită (vv. 4-6). Atunci când el nu se roagă, cade pedeapsa 
lui Dumnezeu (vv. 7-9). Aceasta trebuie să fie o încurajare pentru fiecare din noi. 
 În capitolul 7 există trei viziuni de distrugere : greieri şi lăcuste, foc şi 
pucioasă. La fel ca în vremea lui Isus, Bethel a devenit capela regelui şi nu a 
Domnului. 



 Amos 7 :14-15 vorbeşte despre chemarea lui secretă. Aceasta ne reaminteşte 
de Moise în deşert, Ghedeon la treierătoare, David cu puţinele lui oi, de Ioan în pustie, 
de Paul în Arabia şi de Isus într-un atelier de tâmplărie. Dumnezeu va trece peste 
ordinele religioase şi, în zilele de declin, Îşi va alege slujitorii. Acel om care a învăţat 
despre Dumnezeu la şcoala obscurităţii, este cel mai capabil să strălucească în lumina 
publicităţii. 
 În capitolul 8 apare a patra viziune, coşul cu fructe de vară. Tratamentul rău 
faţă de oamenii aflaţi în nevoi, va face ca Domnul să le arate celor bogaţi şi puternici 
cum era viaţa de cealaltă partea a scării sociale. 
 Capitolul 9 începe cu Dumnezeu care vorbeşte poporului Său. Aceşti oameni 
L-au adus la limita răbdării. În cuvinte care ne reamintesc de Psalmul 139, El promite 
că-i va găsi oriunde se vor afla. Spre deosebire de Psalmul 139, de data aceasta El îi 
va pedepsi şi nu îi va binecuvânta. 
 A cincea viziune (9 :8-15) este despre gloria viitoare a regatului lui David. 
Tabernacolul lui David era scos din scenă (7 :7-9). El urma, în final, să cadă (Faptele 
Apostolilor 15 :16). Domnul, totuşi, este credincios şi promite o zi când El îl va 
reconstrui. 
 La încheierea cărţii sunt aduse în faţa noastră figurile familiare ale regatului 
milenial. Acestea sunt : restaurare (v. 11), supunerea duşmanilor dintre Neamuri (v. 
12), viaţa abundentă (v. 13), adunarea lui Israel în ţara lor (v. 14), promisiunea că ei 
vor locui în siguranţă, pe vecie (v. 15) şi prezenţa, cu ei, a lui Dumnezeu (v. 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obadia 
 
 

 Mica lucrarea a lui Obadia (un singur capitol, douăzeci şi unu de versete), 
corespunde cu cartea Ioel. Această carte scurtă arată ce va însemna pentru duşmanii 
lui Israel, Ziua Domnului. 
 La fel ca şi în Ioel 3 :19, duşmanul de aici este tot Edom. De fapt, Edom a fost 
duşmanul, încă de la început. Esau a fost născut roşu şi păros. Acest fapt, împreună cu 
lăcomia lui pentru mâncarea de cartofi roşii, a rezultat în numirea lui Edom (Genesa 
25 :30). Când copiii lui Israel se aflau în drumul lor spre Canaan, după exodul lor din 
Egipt, Edomiţii au refuzat să-i lase să treacă prin teritoriul lor (Numeri 20). Atunci 
când David fugea de Saul (1 Samuel 22), Ahimelec, preotul, l-a ajutat cu pâine şi cu 
sabia lui Goliat. El a fost spionat de Doeg, Edomitul, care i-a raportat lui Saul şi 
rezultatul acestui fapt a fost uciderea preoţilor Domnului. 
 În ultimii ani, Edomiţii au fost călcaţi tot timpul de regii lui Iuda dar nu au fost 
supuşi niciodată. Atunci când Nebucadneţar a cotropit Ierusalemul, în final, bucuria 
Edomiţilor nu a cunoscut margini. Ei au făcut tot ce au putut ca să se alieze şi să ajute 
Babilonienii. Când zidul Ierusalemului a fost luat cu asalt, Edomiţii s-au umplut de 
încântare (Psalmul 137). Exaltarea lor a fost scurtă pentru că, peste numai patru ani, 
chiar Edomul a fost invadat de Nebucadneţar şi distrus complet. Acest fapt a fost 
prezis cu mare claritate, de către Obadia. 
 Profeţiile din Genesa 27 :39-40 au fost împlinite (1 Regi 22 :47, 2 Regi 8 :20-
22, 2 Cronici 21 :8-10). După aceasta, în cartea lui Obadia găsim profeţii contra lui 
Edom în Isaia 34, Ieremia 49 şi în Ezechiel 25. 
 Unii dintre profeţii lui Dumnezeu au fost însărcinaţi să predice la naţiuni 
străine care se aflau într-o strânsă legătură cu istoria lui Iuda. Obadia era mesagerul 
lui Dumnezeu, în faţa lui Edom, o împărăţie ostilă, aflată la sud-est de Iuda.32 Ţinutul 
lui Edom (Muntele Seir) este un teritoriu muntos care acoperă aproape 3.000 de mile 
pătrate. În sudul Mării Moarte şi pe marginea platoului Arabiei, se află o formaţiune 
îngustă de dealuri pietros-nisipoase aglomerate, care se întinde pe o lungime de 100 
mile, de la nord la sud, şi pe 30 mile de la est la vest. Graniţa sa de nord este la 
ţărmurile de sud ale Mării Moarte şi graniţa de sud a ei este la Golful Aquaba. Ţinutul 
este sterp şi precipitat, cu doar câteva văi fertile. El a fost cunoscut în zilele din timpul 
Exodului, ca pustia Zin. Principalele sale cetăţi, Bozra şi Temen, controlau marile rute 
comerciale de la Ezion-Gheber, una care duce spre Egipt şi cealaltă care trecea prin 
nordul Tans-iordanian, spre Damasc. El făcea comerţ cu Arabia, India, Africa, Egipt, 
Siria şi Asiria. Zona avea mine de cupru şi fier. 
 Edomiţii se simţeau în siguranţă, militar, în fortăreaţa munţilor lor şi nu doreau 
să aibă nici o legătură cu Dumnezeul lui Israel. Cetatea din Petra era simbolul auto-
încrederii pline de aroganţă. Este posibil ca Obadia să fi avut aceasta în mintea sa, 
când a scris, ... Mândria inimii tale te-a înşelat, tu care locuieşti în crăpăturile 
stâncilor, pentru că cetatea stâncoasă este, cu siguranţă, una din minunile lumii. Ea 
este percepută ca fiind un cuib de vulturi (Obadia 4) printre întinderea muntoasă 
inaccesibilă. Singura cale de acces către ea este printr-o adâncă crăpătură stâncoasă 
lungă de mai mult de o milă, cu stânci masive care se ridică la o înălţime de mai mult 
de şapte sute de picioare, pe fiecare parte. Cetatea pare să facă faţă oricărei invazii. 
 Acesta este locul unde s-a aşezat Esau, după ce şi-a vândut dreptul de întâi-
născut, către fratele lui, Iacov. Alungându-i pe Horiţi (Genesa 14 :5-6), el a ocupat tot 
                                                 
32 La fel cum Naum a predicat împotriva lui Ninive. 



muntele (Deuteronom 2 :12). Selah sau Petra, însemnând stâncă, era capitala lor. 
Astăzi este numit oraş tăcut al cărărilor uitate dar care va fi locuit din nou de către 
Israeliţii fugitivi, în timpul Marii Tribulaţii. 
 Descendenţii lui Esau erau numiţi Edomiţi. Ei mergeau în expediţii călare 
după care se retrăgeau în fortăreaţa lor de nepătruns, unde îşi păstrau vie amara lor 
duşmănie faţă de fiii lui Iacov. Ei nu au dat niciodată înapoi să ajute orice armată care 
i-a atacat pe Iudei (vv. 11-14). 
 În vremea lui Cristos, prin intermediul lui Irod, ei au obţinut controlul Iudeii. 
Ei dispar din paginile istoriei după distrugerea Ierusalemului, de către Titus, în anul 
70 A.D. 
 Edom trebuia să plătească pentru ceea ce făcuseră atunci când Iuda a fost dusă 
în captivitate. Întreaga plată necesară este cuvântul lui Obadia. (Vezi Psalmul 137 :7, 
Plângerile lui Ieremia 4 :21-22). 
 Obadia se potriveşte, de asemnea, cu Ieremia 48 şi 49 : 
  Obadia v. 1   Ieremia 49 :7 
  Obadia vv. 1-2   Ieremia 49 :14-15 
  Obadia vv. 3-4   Ieremia 48 :28  49 :16 
  Obadia v. 5   Ieremia 48 :32-33 49 :9 
  Obadia v. 6   Ieremia 49 :10 
  Obadia v. 8   Ieremia 48 :29  49 :7 
  Obadia v. 9   Ieremia 48:8, 15 49:22 
  Obadia v. 16   Ieremia 48:26 
  Obadia v. 18   Ieremia 48:42 
 
 Cartea lui Obadia, a cărui nume înseamnă ‘servitor al Domnului’, sau 
‘închinător al Domnului’, este cea mai scurtă carte din Vechiul Testament dar ea 
conţine două teme foarte importante: distrugerea oamenilor mândri şi eliberarea 
oamenilor blânzi şi smeriţi. Ea este vorbită direct lui Edom şi Sion, care reprezintă pe 
Esau şi Iacob, cei doi fii ai lui Isaac dar ea face apel la toţi oamenii cu două naturi. 
Omul cel vechi este reprezentat de Esau care era atât de mândru şi de îndrăzneţ. De 
partea cealaltă se află omul cel nou care este ales şi pus deoparte, de către Dumnezeu. 
 Distrugerea poporului este un lucru sigur (vv. 1-9). Ei vor fi lipsiţi de 
siguranţa pe care o aveau (vv. 3-4), atacaţi de duşmani (vv. 5-6), părăsiţi de aliaţi (v. 
7) şi dezbrăcaţi de înţelepciune şi tărie (vv. 8-9). Motivul îl reprezintă ostilităţile 
amare ale lor, faţă de Iacob, fratelel lor (v. 10), alianţa lor ruşinoasă cu duşmanii lui 
Iuda (v. 11) şi partea pe care au jucat-o în distrugerea lui Iuda (vv. 12-14). 
 Pedeapsa lui Edom va fi una de recompensare (vv. 1-16). Pe de altă parte, 
Israel va fi eliberat şi va poseda averile lor (vv. 17-21). 
 Materialul din versetele 10-16 este povestea Domnului, despre evenimentele 
înregistrate în Ieremia 52. 
 Profeţia lui Obadia este o avertizare clasică contra anti-Semitismului. Naţiunea 
care-i persecută pe Evrei, va strânge, în mod inevitabil, ceea ce a semănat. Naţiunea 
care adăposteşte şi protejează Evreii, se va bucura, cu siguranţă, de binecuvântarea lui 
Dumnezeu. Promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Abraham, nu va fi călcată 
niciodată. Gândeşte-te la avertismentul către Israel, dat în Deuteronom 28 :15, 25, 41, 
47-58, 62-64 şi dat Neamurilor, în Genesa 12 :3, Matei 18 :7 şi Eclesiastul 7 :14. 
 Cheia cărţii Obadia este versetul 15, Pentru că ziua DOMNULUI este 
aproape pentru toţi păgânii : aşa cum ai făcut, aşa ţi se va face : răsplata se va 
întoarce asupra capului tău. Cuvintele-cheie sunt Esau / Edom, folosite de 9 ori şi de 



3 ori. Cartea se poate împărţi foarte simplu ; Esau pe care Eu l-am urât (vv. 1-16) şi 
Iacob pe care Eu l-am iubit (vv. 17-21). 
 În această carte mică există zece lecţii importante. 

1. Dumnezeu ia aminte la dorinţele celor răi. 
2. El va aduce, în final, judecată asupra lor. 
3. Compasiunea Sa nu este niciodată îndepărtată de oamenii Săi. 
4. Mândria reprezintă baza păcatului omului, împotriva lui Dumnezeu şi a 

altora. 
5. Siguranţa pământească va eşua în ceasul judecăţii lui Dumnezeu. 
6. Ura conduce la o comportare nedreaptă. 
7. Noi trebuie să avem grijă şi să ne ferim de păcatele făcute prin omisiune. 
8. Dumnezeu vorbeşte omului şi îl avertizează prin predicatorii trimişi de El. 
9. Dumnezeu este Domn şi domneşte peste toţi. 
10. Edom este un tip al omului natural, firesc, care se războieşte cu Spiritul 

(sau cu omul dinăuntru, cu omul regenerat, născut din nou, din Spiritul lui 
Dumnezeu). 

 
În Edom erau patru domenii de mândrie : putere (vv. 3-4), bogăţie (vv. 5-6), 

alianţe (v. 7), înţelepciune (v. 8). 
Legea inseparabilă a semănatului şi culesului este foarte proeminentă, în 

cartea Obadia. Esau s-a angajat în înşelare contra lui Iuda (vv. 11-12) şi a fost trădat 
de confederaţii lui (v. 7). Edom l-a jefuit pe Iuda (v. 13) şi este jefuit, la rândul lui 
(vv. 5-6). Ei au ridicat sabia şi au arătat violenţă contra lui Iuda (v. 10) şi tot aşa au 
pierit ei printr-un măcel (v. 9). Ei au căutat distrugerea finală a lui Iuda (vv. 12-14) şi 
au fost ei distruşi, în cele din urmă (vv. 10, 18). Edom a căutat să posede pământul 
invadat al lui Ierusalem (v. 14), şi, în final, rămăşiţa lui Israel va poseda pământul lui 
Edom (v. 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iona 
 
 

Domnul Isus Cristos ne-a spus că Iona a fost o persoană literală, şi că 
experienţa pe care el a avut-o în burta balenei este o istorie autentică. El s-a referit la 
acest incident ca o ilustraţie a propriei Sale morţi, îngropare şi înviere (Matei 12 :40). 
Aşa cum Iona a fost un semn pentru Niniviţi, la fel şi Fiul Omului, a fost un semn 
pentru generaţia Sa (Luca 11 :30). 

Iona a trăit în regatul de nord al lui Israel şi a profeţit despre prosperitatea de 
care Israel s-a bucurat în zilele lui Ieroboam (2 Regi 14 :25). El trebuie să fi trăit în 
acea perioadă sau poate că puţin mai devreme. Numele lui înseamnă ‘porumbel’ şi 
este sigur că slujirea lui în Ninive, a fost unsă de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu şi a 
avut drept rezultat cea mai mare trezire spirituală din întreaga istorie. 

Iona era un profet Evreu, însărcinat să predice unei audienţe de Neamuri din 
Ninive, care era una din cetăţile cele mai importante din Asiria. Asiria asuprise multe 
popoare, printre care şi pe Evrei, astfel că nimic nu i-ar fi plăcut mai mult lui Iona cel 
patriot, decât căderea cetăţii Ninive. Vestea că încă patruzeci de zile şi Ninive va fi 
distrus, trebuie să fi fost bine primită de el şi, departe de a dori să vadă că oamenii din 
Ninive se pocăiesc şi că scapă de mânia lui Dumnezeu, el spera să vadă executată 
sentinţa lui Dumnezeu (4 :2). 

Iona a fost chemat de Dumnezeu ca să prelungească viaţa naţiunii duşmane 
care se afla deja în procesul de a extermina propriul său popor. El a fugit, în mod 
deliberat, la Tarşiş, pentru ca să treacă cele patruzeci de zile şi astfel ca mânia lui 
Dumnezeu să distrugă o maşină militară fără oprire şi brutală care asuprise poporul lui 
Dumnezeu. 

Iona era născut în Gat-Hefer, lângă Nazaret. El era un Galileean. Fariseii au 
minţit când au spus că, din Galileea nu se ridică nici un profet (Ioan 7 :52). Naum şi 
Maleahi erau, şi ei, din Galileea. 

Experienţele avute de Iona în burta balenei, au fost îngrozitoare. Sufletul lui a 
petrecut o vreme în burta iadului. La fel ca şi Domnul Isus Cristos pe cruce, gândurile 
lui Iona, în timpul orelor de chin, s-au întors către Psalmi. El a citat din mulţi dintre 
aceştia, în timpul rugăciunii sale pasionale, în capitolul 2 (Psalmi 42 :7 ; 32 :22 ; 
69 :1 ; 3 :8). 

Iona a descoperit că eforturile sale de a schimba voia lui Dumnezeu, erau 
zadarnice. Scăpat din burta balenei, el s-a găsit, din nou, în faţa provocării de a 
îndeplini mandatul dat de Dumnezeu. Cele patruzeci de zile urmau să înceapă din ziua 
în care picioarele lui călcau pe străzile din Ninive, şi nu înainte de asta. 

Mesajul din opt cuvinte, al lui Iona, a răsunat ca zgomotul distrugerii, în 
Ninive şi a adus roadă, imediat. Toţi locuitorii cetăţii s-au pocăit de păcatele lor în 
saci şi cenuşă, spre nemulţumirea lui Iona. 

În graţia Sa, Dumnezeu s-a ocupat de profetul Său, căutând să-i arate 
păcătoşenia resentimentului lui. Apelul făcut de Dumnezeu a avut succes, în final, 
precum se vede în faptul că Iona, prin inspiraţie divină, a scris cartea care poartă 
numele lui, nelăsând nimic în afară, în povestire, din partea cu părerea sa de rău. 

Cartea lui Iona este cea mai mare revelaţie din Vechiul Testament, cu privire 
la graţia lui Dumnezeu, graţie care îi atinge chiar şi pe păcătoşii cei pierduţi ai 
Neamurilor. Iopa, locul unde Iona s-a îmbarcat ca să evite predicarea la o altă naţiune, 
era chiar locul unde, peste 800 de ani, Dumnezeu va alege să-i spună lui Petru să 
primească oameni din alte naţiuni (Faptele Apostolilor 10). 



Dumnezeu a avut scopul Său atunci când l-a trimis pe Iona, la Ninive. Pentru 
un lucru, el se poate să fi amânat captivitatea lui Israel pentru că pofta cuceririi erau 
unul din lucrurile pentru care s-au pocăit (3 :8). În principal s-a avut intenţia să se 
arate lui Israel că Dumnezeu era interesat şi în alte naţiuni, deoarece El este 
Dumnezeul întregii creaţii. Ea ne învaţă că, Cuvântul lui Dumnezeu este pouternic 
chiar atunci când este pus în gura unui mesager plin de greşeli. 

Iona este tipic lui Israel. Amândoi erau ambasadorii lui Dumnezeu, trimşi să 
predice pocăinţa la Neamuri. Ambii nu aveau inima pusă să împlinească această 
sarcină. Iona a fost vizitat de o furtună trimsă divin şi aruncat, apoi, în mare. La fel şi 
Israel este aruncat, acum, în marea naţiunilor. La fel ca şi Iona, însă, Israel este 
înghiţit dar nu şi pierdut, pentru că Israel va fi aruncat pe pământ, ca să devină 
ambasadorii lui Iehova şi mesagerii binecuvântărilor pentru Neamuri, într-o zi 
viitoare. 

Schiţa este foarte simplă : 
 Porunca divină este eludată – 1 
 Strigătul penitentului este auzit – 2 
 A doua însărcinare este împlinită – 3 
 Plângerea profetului este mustrată – 4 
Versetul-cheie este 3 :10, Şi Dumnezeu a văzut lucrările lor, că ei s-au întors 

de la calea lor rea ; şi Dumnezeu s-a pocăit de răul pe care a spus că îl va face lor ; 
şi nu l-a mai făcut. Cuvântul-cheie este Iopa, locul unde Iona s-a îmbarcat ca să evite 
predicarea la o altă naţiune, care era exact locul unde Dumnezeu va alege peste 800 de 
ani, să spună lui Petru să primească oameni din alte naţiuni (Faptele Apostolilor 10). 

Dumnezeu a pregătit un vânt (1 :4), o furtună (1 :4), un peşte mare (1 :17), un 
curcubete (4 :6), un vierme (4 :7) şi un vânt din est (4 :8). 

În cartea Iona sunt multe lecţii practice. Prima este că vedem un declin. Atunci 
când suntem neascultători de Dumnezeu, încercăm să fugim de Domnul (1 :3) şi 
pacea noastră dispare (1 :4). Aceasta îi afectează pe toţi din jurul nostru (1 :5) deşi cel 
care dă înapoi este, de obicei, nepăsător de furtuna pe care a provocat-o (1 :5). 
Curând, Dumnezeu îl va scoate la lumină pe un astfel de om (1 :8). În final, noi ne 
vom condamna pe noi înşine (1 :9) şi păcatul expune totul (1 :10). 

Apoi, vedem, răspunsul carnal. Greşeala este recunoscută dar nu este judecată 
(1 :12). Un om nu poate depăşi necazul fără să se ocupă de rădăcina cauzei (1 :13). 

Observă că Dumnezeu poate să câştige oameni prin mărturia Sa chiar şi atunci 
când mesagerii Săi sunt nedemni (1 :16). 

În capitolul 2 învăţăm că, deşi cel care greşeşte, rămâne tot al lui Dumnezeu, 
el aşteaptă până când ajunge la punctul cel mai de jos, când acesta ajunge să-L cheme 
(2 :1). Dumnezeu l-ar fi auzit la orice pas din drumul lui (2 :2) dar trebuie, mai întâi, 
ca omul să recunoască faptul că tot ce i s-a întâmplat, a fost trimis de la Dumnezeu 
(2 :3). El se întoarce înapoi (2 :4) după ce i se termină toată puterea pe care o are 
(2 :7). Domnul, plin de îndurare, îi restaurează viaţa, mărturia, bunăvoinţa şi locul de 
servire (2 :9) şi, atâta timp cât inima îi rămâne dreaptă, necazurile sale i se termină 
(2 :10). 

În capitolul 3 învăţăm că treaba este făcută de Cuvântul lui Dumnezeu şi nu de 
omul lui Dumnezeu. Cea mai mare trezire spirituală din istorie a fost predicată de cel 
mai lipsit de vrednicie dintre toţi profeţii. 

Pentru detalii complete despre cele 48 de versete şi cele 1321 de cuvinte ale 
cărţii, consultă lucrarea autorului, A Christ-honoring Commentary on Ionah. 

 
 



Mica 
 
 

Cele 105 de versete şi 3.153 de cuvinte ale cărţii, compară prima şi a doua 
venire a Domnului Isus Cristos şi arată că binecuvântarea lui Israel depinde de 
Salvatorul care va veni. 

Este uşor să datezi cartea. Mica, Moraşitul, a profeţit în zilele lui Ezechia, 
regele lui Iuda, şi a vorbit la toţi oamenii din Iuda, spunând, Aşa spune DOMNUL 
oştirilor : Sionul va fi arat ca un câmp şi Ierusalemul va deveni ruine, şi muntele 
casei, ca înălţimile unei păduri (Ieremia 26 :18). 

Din punct de vedere istoric, perioada acoperită de Isaia şi Mica, este aproape 
exact aceeaşi (Isaia 1 :1 şi Mica 1 :1). Batjocoritorii vorbesc că scriitorii Bibliei s-au 
copiat unii pe alţii, dar Dumnezeu a spus, În gura a doi sau trei martori va fi stabilit 
fiecare cuvânt (2 Corinteni 13 :1). Observă existenţa a multor locuri în care Isaia şi 
Mica sunt de acord. Isaia 10 :28-32 cu Mica 1 :9-16. Isaia 5 :8 cu Mica 2 :1-2. Isaia 
30 :10-11 cu Mica 2 :6 şi 11. Isaia 28 :7 cu Mica 2 :11. Isaia 10 :20-23 cu Mica 2 :12. 
Isaia 29 :9-12 cu Mica 3 :5-7. Isaia 32 :14 cu Mica 3 :12. Isaia 2 :2 cu Mica 4 :1. Isaia 
1 :21 cu Mica 4 :4. Isaia 9 :7 cu Mica 4 :7. Isaia 39 :6 cu Mica 4 :10. Isaia 7 :14 cu 
Mica 5 :24. Isaia 14 :25 cu Mica 5 :6. Isaia 58 :6-7 cu Mica 6 :6-8. Isaia 8 :17 cu Mica 
7 :7. Isaia 11 :11 cu Mica 7 :12. 

Deşi slujirea principală a lui Mica a fost faţă de Ierusalem, el a fost însărcinat 
şi să vorbească pentru Dumnezeu, în Samaria. Slujirea a cuprins domniile lui Iotam, 
Ahaz şi Ezechia, în Iuda şi domniile lui Peca şi Oşea, în regatul de nord. El a trăit să 
vadă cum se împlineşte cu adevărat răul pronunţat că va veni asupra Samariei, în 
nord. 

Nu încape nici o îndoială că mesajele lui au ajutat să se producă marea trezire 
spirituală din sud, în timpul zilelor lui Ezechia (Ieremia 26 :18). Trebuie să fi fost o 
mare consolare pentru Isaia să vadă că mărturia lui era sprijinită de un astfel de om 
capabil, ca Mica, care era şi contemporan cu el. Fiecare om spiritual se bucură să vadă 
oameni tineri care să preia asupra lor povara lucrurilor lui Dumnezeu. Probabil că 
Isaia era un învăţat care slujea la clasele superioare ale şcolii din Ierusalem. El avea 
contacte importante cu regele Ezechia. Pe de altă parte, Mica era un om simplu, de la 
câmp, care avea ceva de spus oamenilor de jos ai naţiunii. 

Căminul lui Mica era în Moraşet Gat, lângă graniţa Filisteană. El se uita peste 
câmpuri bogate şi fertile şi putea vedea oraşe şi cetăţi care umpleau zona. El a trăit în 
vremuri extraordinare. Samaria era aproape să cadă şi Asirienii cei groaznici erau gata 
să se arunce asupra graniţelor lui Iuda. Păcatele lui Iuda era ca şi cârmâzul pe lângă 
cele ale lui Israel, aşa că, cum se putea aştepta să scape ? 

Este posibil ca Mica să fi văzut ambasadorii cum fug din Ierusalem şi se întorc 
cu promisiuni goale de ajutor, din partea Egiptului. Această vanitate arată depravarea 
naţiunii. Exista numai un singur loc de unde putea veni ajutorul şi acesta era de la 
adevăratul şi viul Dumnezeu. 

Profetul a strigat contra tuturor claselor, căci toate erau corupte. El a denunţat, 
fără nici o teamă, pe profeţii falşi angajaţi, care erau mulţi, şi care s-au vândut pentru 
câştig, dându-se la spiritism şi consultând diavolii pentru a dobândi cunoştinţă despre 
viitor. Regalitatea nu a scăpat nici ea de predicarea lui. El a tunat contra prinţilor, 
pentru violenţă, opresiune şi corupţie. Ei erau nemiloşi în tratarea celor săraci şi erau 
cruzi în lăcomia lor pentru bogăţie (aur). 

În final, Mica îi denunţă pe preoţi şi îi acuză de câştig necinstit (mită) şi 
corupţie. În capitolul 2 :10, vedem un popor care este grabnic să asculte de profeţi 



falşi care-i lasă să-şi urmeze propriile lor dorinţe, decât să asculte de adevăratul om al 
lui Dumnezeu, care mustră păcatul din vieţile lor. În 3 :5, veem predicatori care 
vorbesc lucruri bune celor care-i hrănesc şi care spun lucruri rele, celorlalţi. 

În ciuda răutăţii din viaţa oamenilor, atitudinea dominantă era una de 
complacere. Atitudinea lor era că Dumnezeu nu va permite niciunui rău să vină peste 
ei deoarece ei erau poporul Lui. Mica le-a spus, direct, altceva. El a anunţat că Iuda va 
fi luată în robie în Babilon. Acest fapt este remarcabil pentru că perioada aceasta era 
caracterizată de apogeul puterii Asiriene şi se situa cu 100 de ani înainte ca Babilonul 
să ajungă dominant în zonă. 

La fel ca toţi profeţii din Vechiul Testament, cuvintele lui privesc către zilele 
de pe urmă (4 :1). El descrie în imagini vii, restauraţia lui Israel şi cele două veniri ale 
lui Mesia. 

Cartea este deosebită datorită predicţiilor sale. Nici un alt profet din Vechiul 
Testament nu-l întrece pe Mica, în proporţia cu care el face predicţii cu privire la 
viitorul lui Israel şi venirea lui Mesia în regatul Său. El a prezis cu exactitate locaţia 
exactă a locului de naştere al Domnului Isus Cristos (5 :2). 

Cartea se poate împărţi, fără greutate, în trei părţi mari, fiecare începând cu 
cuvântul ‘ascultă’. În prima parte, oamenii sunt convocaţi să asculte (1-2). În partea a 
doua, conducătorii sunt convocaţi să asculte (3-5). În partea a treia, munţii sunt 
convocaţi să asculte (6-7). 

În aceste discursuri, citim despre 
• Pedeapsa lui Israel pentru păcatele lor (1-2) 
• Binecuvântare viitoare prin Mesia, condiţionată de pocăinţă (3-5) 
• Controversa lui Dumnezeu cu poporul Său (6). Încredere în Dumnezeu 

(7). Mica conţine trei discursuri mari, care încep toate, cu porunca de a 
asculta (1 :2 ; 3 :1 ; 6 :1). 

 
Scopul cărţii este să arate păcatele lui Israel, judecata inevitabilă datorită 

acestor păcate şi restauraţia lui finală. Cuvintele-cheie sunt ascultă, folosit de nouă 
ori, pustiit, şi pustiire, folosite de patru ori, adună sau strănge, folosite de nouă ori. 
Versetele-cheie sunt 1 :5 şi 4 :1-4. 

Capitolul 1 se ocupă cu distrugerea Samariei şi capitolul 2 este o predică ce 
denunţă păcatele celor bogaţi. În capitolul 3 Mica îi atacă pe conducători şi îi denunţă 
pentru brutalitatea lor. 

Capitolul următor oferă o privire uimitoare în viitor, la domnia universală. 
Trecând de la câmpurile arate şi locurile ruinate ale prezentului, Mica priveşte către 
orizontul glorios al promisiunilor lui Dumnezeu. Capitolul 4 :1-3 face pereche cu 
Isaia 2 :2-4. El spune că guvernarea Domnului Isus Cristos va avea capitala sa la 
Ierusalem. Extinderea sa va fi universală. Pacea va fi nota-cheie a acestui regat. Va fi 
un regat de prosperitate şi binecuvântare  (v. 4). Bazele sale vor fi dreptatea (v. 5). 

Regele care va veni şi care va pune capăt păcatelor, reprezintă tema din 
capitolul 5. Regele se va naşte în Betleem, deşi El fusese viu din veşnicie. Mica 5 :2 
reprezintă una dintre cele mai mari declaraţii, din toată Biblia, despre dumnezeirea lui 
Cristos. Observă că El vine la primul Său advent (aici) şi vine la al doilea Său advent 
(Zaharia 9 :9). 

Regele va renunţa la cai pentru că El nu are nevoie de nici o armată (v. 10). El 
va renunţa la cetăţi pentru că El nu are nevoie de nici o întăritură (v. 11). El va 
distruge vrăjitoria pentru că El nu are nevoie de nici un ajutor din partea forţelor 
întunericului (v. 12). El va distruge imaginile sculptate (idolii, statuile, icoanele) 



pentru că El nu tolerează nici un rival (v. 13). Nu va mai rămâne nici un pic de 
păgânism atunci când El va domni. 

Mica 6 :6-9 reprezintă replica poporului la reproşul lui Dumnezeu. ...să vin 
înaintea lui cu arderi-de-tot...legea. ...să aduc vite de un an... calitatea sacrificiului. 
...să-i fac pe plac cu mii de berbeci... cantitatea sacrificiului. ...să aduc zece mii de 
râuri de ulei... un sacrificiu imposibil. ...să dau lui pe întâiul meu născut...rodul 
trupului meu pentru păcatul sufletului meu... Suntem lăsaţi cu concluzia că Domnul 
se va purta cu milă cu oamenii, atunci când aceştia se smeresc altfel nimeni nu are 
nici o şansă cu El. 

În Mica există trei referinţe la toiag. În primul caz, referinţa se face la 
Salvatorul (5 :1), care a purtat rănile noastre (Plângerile lui Ieremia 3 :1 ; 3 :30 ; Isaia 
50 :6, 1 Regi 22 :24, Matei 27 :30). În cazul al doilea, referinţa este făcută la păcatos 
(6 :9, Psalmul 2 :9). A treia oară toiagul este folosit pentru a-i conduce pe sfinţi la 
păşuni verzi (7 :14, Psalmul 23 :4). 

Capitolul 7 are multe declaraţii frumoase : DOMNUL va fi o lumină pentru 
mine. De aceea, eu voi privi către DOMNUL ; voi aştepta pe Dumnezeul salvării 
mele : Dumnezeul meu mă va auzi. Cine este un Dumnezeu ca tine, care iartă 
nelegiuirea şi trece peste greşeala rămăşiţei moştenirii sale ? El nu-Şi reţine pe 
vecie mânia pentru că El se desfată în milostivire. El se va întoarce din nou, El va 
avea compasiune faţă de noi ; El va supune toate greşelile noastre ; şi Tu vei 
arunca toate păcatele lor în adâncimile mării. 

Glorie lui Dumnezeu în locurile cele mai înalte ! Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Naum 
 
 

Naum era originar din Elcoş, din Galileea. El a fost un contemporan cu 
Ezechia şi Isaia. În momentul invaziei Asiriene şi a deportării celor zece triburi, el a 
scăpat fugind în regatul din sud, al lui Iuda. Este probabil că s-a stabilit în Ierusalem, 
loc în care a fost martor la şapte zile după asediul acelei cetăţi, de către Senacherib şi 
a fost martor şi la distrugerea oştirii Asiriene, când 185.000 de oameni au fot ucişi 
într-o singură noapte (2 Regi 18-19). Acestea sunt, fără îndoială, referinţele din Naum 
1 :2. 

Cartea are numai o singură temă, distrugerea cetăţii Ninive. Ea a fost scrisă 
după 150 de ani după predicarea şi trezirea spirituală din zilele lui Iona. Pocăinţa 
Niniviţilor fusese sinceră dar ea nu a ţinut multă vreme. Generaţia curentă era formată 
din oameni apostaţi care respingeau deliberat pe Dumnezeu şi care provocau pe 
Dumnezeul pe care odată Îl acceptaseră şi căruia I Se închinaseră. Domnul a întâlnit 
provocarea îndrăzneaţă făcută de către Asirieni (2 Regi 19:22-23) şi Naum a fost ales 
să înregistreze predicţia distrugerii finale şi complete, a imperiului lor, un imperiu 
care fusee construit prin violenţă şi opresiune plină de cruzime. Distrugerea lor urma 
să vină într-un mod violent şi extraordinar. 

Ninive părea să fie impregnabilă. Ea se situa pe malul de vest al Râului Tigru. 
Zidurile sale se înălţau la o înălţime de 100 de picioare în aer. Ele fuseseră întărite, 
ulterior, de mai mult de 1200 de turnuri puternice. Zidurile erau destul de late pentru 
ca trei care să poată fi conduse pe lăţimea lor şi măsurau 1800 de acri. Cetatea putea 
să-şi asigure singură necesarul de hrană în cazul unui asediu şi zidurile care nu erau 
protejate de Râul Tigru, erau înconjurate de un mare şanţ cu apă. Nimic nu părea mai 
lipsit de crezare decât destinul pe care Naum l-a pronunţat contra acestei cetăţi atât de 
bine fortificate. 

Istoria imperiului Asirian fusese lungă şi sângeroasă. Asirienii erau notorii ca 
fiind nişte oameni războinici, sângeroşi şi cruzi. Ei fuseseră de multă vreme o plagă 
pentru naţiunile din jurul lor. Israel fusese dezrădăcinat de către ei. Iuda fusese 
ameninţată, invadată şi intimidată de ei. Scurta lor pocăinţă, rezultată în urma 
predicării lui Iona, fusese uitată de multă vreme. Nu mai rămăsese nimic decât numai 
judecata lui Dumnezeu. Ei abuzaseră de mila lui Dumnezeu şi acuma urmau să guste 
din mânia Sa. 

Naum a prezis pustiirea lor imediată. Aceasta era ceva nou. În mod normal, 
imperiile au căzut dar cetăţile au supravieţuit. Spre exemplu, Babilonul, centrul 
imperiului Babilonian, a trecut la Persieni şi apoi, la Greci. Dar nu la fel s-a întâmplat 
şi cu cetatea Ninive. Dumnezeu rezervase pentru ea un sfârşit total (1 :8). Cetatea a 
ajuns să fie uitată aşa de mult încât timp de multe secole, locul unde fusese ea odată, a 
rămas necunoscut. 

Limbajul lui Naum este foarte aprig (intens, agresiv, puternic) şi viziunea lui 
este concentrată strict şi apăsat, numai pe un singur eveniment. Pentru Naum, 
Dumnezeu este un Dumnezeu al răzbunării. Arsenalul Lui este vast, cu furtuni, 
uragane, lovituri de trăznet, cutremure şi vulcani care ascultă de comanda Sa. Atunci 
când El se ridică să facă judecată, duşmanii Săi trebuie să coboare înaintea Lui, ca şi 
porumbul în faţa coasei (secerei). Toată tăria cu care se fălea Ninive, toată puterea ei 
militară, nu putea să spere să stea în picioare, înaintea revărsării mâniei lui 
Dumnezeu. 

Capitolul 1 prevesteşte distrugerea cetăţii Ninive şi pacea care urmează după 
aceasta, pentru Iuda. Avertismentele sunt bazate pe caracterul revelat, al lui 



Dumnezeu. Capitolul 2 prezintă un portret grafic al asediului şi distrugerii cetăţii. 
Capitolul 3 prezintă motivele pentru care a fost inevitabilă şi corectă, o distrugere 
completă a acestei cetăţi. 

După douăzeci de ani, după predicarea lui Naum, o armată de Babilonieni şi 
de Mezi, au atacat cetatea Ninive. După doi ani de asediu, o înălţare bruscă a râului, a 
distrus cu apele sale, o parte din zidurile ei. Naum prezisese (2 :6) că porţile râurilor 
se vor deschide. Prin spărtura care s-a produs astfel, atacatorii Babilonieni şi Mezi au 
reuşit să-şi ducă la capăt lucrarea lor distrugătoare. Cetatea a fost arsă prin foc, exact 
cum a fost prezis în Naum 3 :13-15. 

Atunci când Dumnezeu încheie o socoteală, plata trebuie să se facă pe deplin. 
Scopul cărţii a fost să pronunţe condamnarea acestui imperiu. Cartea are 47 de 

versete ş 1285 de cuvinte. Cuvântul-cheie este răzbunare. Versetele-cheie ale sale, 
sunt 3 :5-7, Iată, Eu sunt împotriva ta, spune DOMNUL oştirilor ; 

Cartea Naum este importantă deoarece ea arată atribute ale lui Dumnezeu care 
sunt menţionate foarte rar în zilele noastre. Gelozie, răzbunare, furie şi mânie, sunt 
calităţi cu care El se prezintă (1 :2) şi aceia care aleg mânia Sa, în loc de graţia Sa, 
trebuie să înfrunte mustrarea Lui, fără nici o speranţă de achitare (1 :3-4). Care om din 
zilele noastre, Îl cunoaşte pe Dumnezeu ca fiind indignant, aprig şi mânios (1 :6) ? 

El va pedepsi prin foc (1 :5) şi prin potop de ape (1 :8). Duşmanii Săi vor 
cunoaşte un final complet (1 :9) şi vor fi distruşi complet (1 :15). 

Prin contrast cu aceasta, aceia care se încred în El, află că Domnul este o 
întăritură (1 :7, 2 Samuel 22 :2, Psalmul 18 :2, Proverbe 18 :10, Ieremia 16 :19, 2 
Timotei 2 :19). 

În Mica 1 există multe elemente care prefigurează viitorul Ebreilor. Marea 
secetă (1 :3), focul care cade (1 :6) şi cutremurul, toate acestea arată către vremurile 
necazului sau tribulaţiei. Consilierul cel rău şi imaginea lui (1 :11-14) prefigurează, în 
mod sigur, bestia sau fiara. Locul de siguranţă, din ziua necazului (1 :7, Ieremia 30 :7) 
este o imagine clară a rămăşiţei ascunse. Sfârşitul lui antichrist, întemeierea regatului 
şi a doua venire a Domnului Isus Cristos, sunt văzute toate în 1 :15. 

Nu există nimic mai frumos şi mai concis descris, în literatură, care să descrie 
pregătirile pentru bătălie, victimele sale şi atmosfera de după aceasta, decât există în 
Mica 2. Expresiile sale sunt atât de pregnante şi atât de spendide încât cel care le 
citeşte nu poate să nu rămână plin de uimire. Ele radiază de oribila natură a 
conflictului armat. 

Dragă cititorule, eşti tu descendent dintre Neamuri ? Dacă eşti născut din nou, 
acum tu eşti o parte dintr-o naţiune nouă şi sfântă şi care este liberă de distrugerea 
care urmează să cadă peste oamenii din moştenirea ta trupească. Citeşte cu atenţie 
Mica 3. Observă împărăţiile acestei lumi aşa cum sunt ele văzute de un Dumnezeu 
sfânt. Cântăreşte mânia sa extraordinară şi măsura neplăcerii Sale. Bucură-te că ştii ca 
tu ai fost salvat de mânia care va urma să vină. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Habacuc 
 
 

Habacuc a fost contemporan cu Ieremia, pe frontul leagănului său natal, şi a 
fost contemporan cu Daniel, pe pământ străin. El a profeţit în timpul domniilor lui 
Ioahaz şi Ioiachim. Starea lucrurilor din vremea sa, este înregistrată în Habacuc 1 :2-
4. Aceasta reflectă condiţiile din vremea lui Ioiachim şi ameninţarea invaziei 
Caldeenilor răspunde materialului înregistrat în 2 Regi 24-25. 

Cartea este unică pentru că două-treimi din ea, este o conversaţie între profet şi 
Domnul. Cartea este unică deoarece două treimi din ea este o conversaţie între profet 
şi Domnul. Habacuc nu putea să împace credinţa sa într-un Dumnezeu bun şi drept, cu 
stările pe care el le vedea. El rămânea totuşi perplex încercând să se agaţe de 
Dumnezeu. Turnându-şi sufletul în rugăciune, el a aşteptat cu răbdare, să primească o 
explicaţie. 

Toţi ceilalţi profeţi au vorbit, în principal, oamenilor, din partea lui Dumnezeu 
dar Habacuc a vorbit, în principal, către Dumnezeu, din partea oamenilor. Habacuc a 
părut să fie mult mai preocupat să rezolve o problemă decât să transmită un mesaj. 
Noi putem învăţa o importantă lecţie de la acest om. Atunci când s-a confruntat cu o 
problemă aparent fără nici o soluţie, el a dus-o înaintea lui Dumnezeu. În loc să-şi 
abandoneze credinţa, el L-a căutat pe Domnul până când a obţinut anumite răspunsuri. 

Creşterea puterii Caldeenilor a umplut viziunea sa şi aceasta era problema pe 
care o avea. El a văzut, clar, sfârşitul lui Iuda. Era un fapt clar că Iudeii erau răi, totuşi 
ei erau poporul lui Dumnezeu. Habacuc a văzut că Dumnezeu trebuie să pedepsească 
păcatul şi că Iuda nu putea să scape de mâna pedepsitoare a lui Dumnezeu dar când el 
s-a uitat la Caldeeni, oamenii pe care Dumnezeu îi alesese ca să pedepsească pe Iuda, 
el a putut să vadă că aceştia erau cu mult mai răi decât Iudeii. Cum putea Dumnezeu 
să pedepsească o naţiune printr-o altă naţiune mai puţin dreaptă decât aceasta ? Acest 
fapt l-a pus în încurcătură pe acest om. 

Războiul este plaga lui Dumnezeu şi, prin intermediul lui, Dumnezeu loveşte 
oamenii rebeli. Problema lui Habacuc este la fel de relevantă astăzi precum a fost şi 
atunci. Lecţia din această carte este dată de modul în care Habacuc şi-a dus înaintea 
lui Dumnezeu greutăţile şi îndoielile pe care le avea, şi cum el a aflat răspunsul la 
acestea. 

În 56 de versete şi 1476 de cuvinte, învăţăm că Habacuc a avut o povară, o 
viziune şi o rugăciune. Versetul-cheie ete 2 :4, Iată, sufletul lui care s-a înălţat, nu 
este drept în el : dar cel drept va trăi prin credinţa sa. Ciudat, aceasta este singura 
folosire pozitivă a cuvântului credinţă, care se găseşte în Vechiul Testament.33 Acest 
verset este citat de trei ori, în Noul Testament, cu diferite accentuări. În Romani 1 :17, 
accentul este pe drept. În Galateni 3 :11, acesta este pus pe credinţă. În Evrei 10 :38, 
el este pus pe trăieşte. 

La fel ca mulţi dintre noi, Habacuc a dorit să înţeleagă totul dar Dumnezeu i-a 
arătat că nu se putea aceasta. În schimb, el trebuia să aibă încredere căci Dumnezeu 
nu ne va da, în această viaţă, toate răspunsurile pe care noi le căutăm. Lucrurile 
secrete aparţin DOMNULUI Dumnezeului nostru (Deuteronom 29 :29). Când 
Habacuc a învăţat această simplă lecţie, el a descoperit, curând, că Dumnezeu era 
vrednic de încredere. Lumea spune, ‘Să crezi înseamnă să vezi’ (sau ‘să crezi numai 

                                                 
33 Singura dată când acest cuvânt apare, în Deuteronom 32:20, unde scriptura declară că Israel nu avea 
nici o credinţă. 



atunci când şi vezi’- nota traducătorului). Credinţa replică, însă, ‘Credinţa înseamnă a 
vedea’ (sau ‘atunci când crezi, înseamnă că şi vezi’ – nota traducătorului). 

Dumnezeu i-a arătat lui Habacuc că dacă Babilonienii urmau să fie folosiţi 
pentru a pedepsi pe Iuda, El va avea grijă ca să pedepsească şi păcatele 
Babilonienilor, la timpul potrivit. Nu numai că Babilonienii va urma să fie distruşi 
dar, în final, scopurile pline de iubire ale lui Dumnezeu, pentru poporul său, se vor 
realiza pe deplin. Cartea se încheie, deci, cu un cântec. 

Cartea se schiţează destul de simplu : 
 Prima plângere a lui Habacuc  - 1 :1-1 
 A doua plângere a lui Habacuc - 1 :12-2 :20 
 Rugăciunea lui Habacuc  - 3 
 
În capitolul 1, este încercată credinţa lui Habacuc. El plânge, strigă, cheamă pe 

Dumnezeu (v. 2). Dumnezeu îi răspunde rugăciunii şi îi vorbeşte (5). 
Se poate ca noi să nu ştim de ce (Habacuc 1 :3), unde (Evrei 11 :8), ce (Ioan 

13 :7), sau cum (Luca 1 :34) dar noi ştim Cine anume (2 Timotei 1 :12). 
În capitolul 2 îi este testată credinţa. El nu a primit nici un răspuns clar la 

întrebarea sa, aşa că a căutat să se urce şi să stea sus în turnul lui de veghere şi să 
aştepte, pur şi simplu, pe Dumnezeu, ca să-i dea un răspuns. Iehova i-a făcut cunoscut 
că El urma să îi folosească pe Caldeeni, ca pe un instrument de judecată şi pedeapsă. 
Există cinci plângeri făcute contra beţiei (2 :5), lăcomiei (2 :9), cruzimii (2 :12), 
servirii către alţii a intoxicanţilor (2 :15) şi idolatriei (2 :18). 

Capitolul 3 rezumă purtările lui Dumnezeu cu poporul Său, începând din 
vremea când ei au trecut prin Marea Roşie şi până în vremea lui Habacuc. Nimeni nu 
poate, totuşi, să nu vadă viitoarea majestate a venirii Domnului, care reiese din acest 
capitol. Strălucirea, cutremurul, căderea munţilor, modificarea stării soarelui şi lunii, 
distrugerea păgânilor, caii, toate acestea sunt adevăruri des folosite şi care au legătură 
cu cuceritorul Mesia. 

Habacuc 3 :17-18 reprezintă o frumoasă declaraţie despre credinţa absolută 
dintr-un ceas de disperare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ţefania 
 
 

Cartea Ţefania a fost scrisă pentru a-i avertiza pe oamenii formalişti şi 
apostaţi, despre judecata viitoare şi de a-i mângâia şi întări pe cei drepţi, care au 
rămas credincioşi Cuvântului lui Dumnezeu. Cartea poate fi legată cu biserica din 
Filadelfia, din Revelaţia 3. 

Ţefania a fost unul din ultimii profeţi ai lui Iuda înainte ca naţiunea să cadă în 
mâinile invadatorilor Babilonieni. El a slujit în timpul domniei lui Iosia, ultimul dintre 
regii cei drepţi, din Sud. Astfel, Iudeii aveau la dispoziţie o mare călăuzire spirituală, 
în toţi acei ani. Păcatul pe care l-au comis, însă, de a respinge această lumină, 
reprezintă o pagină tristă în istoria lor. 

Despre profetul Ţefania se cunosc puţine fapte. Apar numai două fapte ale 
istoriei sale personale. Se pare că era un prinţ din casa regală a lui Iuda, fiind un 
descendent al lui Zedechia şi, astfel, el se găsea într-o poziţie de a denunţa păcatele 
nobililor. 

De la profeţia lui Naum trecuseră cincizeci de ani. Pe Iosia l-au precedat doi 
regi răi care se închinau la idoli şi astfel, ţara a fost copleşită de practici rele păgâne. 
Injustiţia socială şi corupţia morală se găseau peste tot. Fiecare trezire şi reformă 
spirituală a fost urmată de un pas înapoi spre idolatrie şi, cu fiecare întoarcere la 
păgânism, Iuda se adâncea tot mai jos decât fusese înainte. 

Când Dumnezeu l-a ridicat pe regele Iosia, ca să atace religia falsă, i l-a dat pe 
profetul Ţefania, ca să încurajeze reforma spirituală. Ţefania Îl prezintă pe Dumnezeu 
ca fiind, atât iubitor, cât şi sever. Cele două caracteristici se găsesc în Ţefania 1 :2 şi 
în 3 :17, DOMNUL Dumnezeul tău, în mijlocul tău, este tare ; El va salva, El se va 
bucura de tine cu bucurie ; El se va odihni în iubirea Sa, el se va bucura de tine 
cântând. 

Ţefania a prezis distrugerea cetăţii Ninive (2 :13), la fel cum a făcut şi profetul 
Naum. El a denunţat diferite forme de idolatrie şi a vorbit împotriva lui Baal, Malcam 
şi Moloh, cu critici aspre  şi ameninţări dure. Această închinare la idoli a fost distrusă 
în timpul domniei regelui Iosia. Nu încape nici o îndoială că Ţefania a fost o parte 
responsabilă pentru această mare trezire spirituală. El a fost pionierul acestei mişcări 
de reformă spirituală. El lansează un apel la pocăinţă, în 2 :1-3 şi o a doua chemare în 
3 :1-7. 

Începutul cărţii este plin de tristeţe şi semiîntuneric (penumbră) dar finalul ei 
conţine unul dintre cele mai dulci cântece de dragoste din Vechiul Testament. 

Scopul cărţii era de a avertiza Iuda despre venirea judecăţii lui Dumnezeu şi 
de a-i conforta (mângâia şi încuraja, întări) pe cei care rămăseseră credincioşi lui 
Dumnezeu. Tema cărţii este Ziua Domnului (menţionată de 20 de ori, în 3 capitole), 
aşa cum este ea prefigurată de invazia Babiloniană. Cuvântul dezolaţie (pustiire) este 
folosit de şapte ori şi cuvântul rămăşiţă, este folosit de patru ori. Cartea conţine 53 de 
versete şi 1617 de cuvinte.  

Cartea se împarte astfel : 
1 :1 la 2 :3 Ziua iminentă a mâniei lui Dumnezeu împotriva lui Iuda. 
2 :4 la 3 :8 Ziua iminentă a mâniei lui Dumnezeu contra naţiunilor. 
3 :8 la 3 :20 Eliberarea oferită de Domnul. 
Mesora atrage atenţia asupra lui Ţefania 3 :8, care conţine toate literele 

alfabetului Ebraic, implicând faptul că acest verset acoperă întreg scopul lui 
Dumnezeu faţă de Israel. De aceea, aştepta-ţi-Mă pe Mine, spune DOMNUL, până 
în ziua când Mă voi ridica asupra prăzii : căci hotărârea Mea este să strâng toate 



naţiunile, ca să adun împărăţiile, să torn peste ele indignarea Mea, chiar toată 
mânia mea aprinsă : căci tot pământul va fi devorat cu focul geloziei Mele. 

Ultima secţiune a cărţii reprezintă o minunată viziune profetică asurpa 
modului de comportare al lui Dumnezeu cu Israel, în zilele din urmă. Avem astfe, 
readunarea lor (vv. 9-10), pocăinţa lor (vv. 11-13), bucuria lor (vv. 14-15), 
Răscumpărătorul lor (vv. 16-20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hagai 
 
 

Între Ţefania şi Hagai se întinde o perioadă de şaptezeci de ani de captivitate 
Babiloniană. Hagai a fost primul profet despre care vorbeşte Dumnezeu, după 
reîntoarcerea din Babilon. În carte sunt oferite patru mesaje distincte : în prima zi din 
luna a şasea (1 :1-11), în a douăzeci şi una zi din luna a şaptea (2 :1-9), în a douăzeci 
şi patra zi din luna a noua (2 :10-19) şi apoi, în aceeaşi zi, mai târziu, în cursul zilei 
(2 :20-23). 

Poporul se reîntorsese din Babilon şi i se dăduse sarcina de a reconstrui 
Templul dar lucrul încetase. Hagai a predicat pentru ca să-i motiveze pe conducători 
şi întreg poporul, să continue să-şi facă datoria până la capăt. 

Hagai, Zaharia şi Maleahi, sunt cunoscuţi ca profeţi ai post-exilului deoarece 
ei au slujit rămăşiţei care se reîntorsese după ce se terminase exilul Babilonian. Hagai 
şi Zaharia au lucrat împreună. Baza de plecare a cărţii Hagai este Ezra 5-6. Profeţiile  
lui Zaharia au început la mijlocul perioadei dintre al doilea şi al treilea mesaj al lui 
Hagai. Maleahi a apărut undeva, mai târziu. 

Tema principală a cărţii Hagai este reconstrucţia Templului. Trecuseră 
şaisprezece ani de când rămăşiţa se reîntorsese şi, nu numai Templul era neterminat, 
dar chiar şi fundaţia acestuia fusese năpădită de buruieni. Cu toate acestea, oamenii 
din popor îşi construiau şi decorau frumos propriile lor case. Hagai a apărut în acest 
timp critic din istorie şi a insistat ca prioritatea poporului să redevină casa lui 
Dumnezeu. 

Primul său mesaj (1 :1-11) a fost unul de denunţare, de critică. El a acuzat 
poporul de infidelitate (1 :2), indolenţă (1 :4), impotenţă (1 :6), lipsă de rod (1 :9-11). 
El a arătat că Templul care era neterminat reprezenta, nu numai o mărturie rea faţă de 
naţiunile din jurul lor, dar era şi o sursă de pericol spiritual, pentru Israel. Pentru că 
tronul lui David nu mai era, era imperios necesar ca naţiunea să-şi realizeze 
adevăratul său centru spiritual în acest Templu. Hagai menţionează trei temple : al lui 
Solomon (2 :3), al lui Zerubabel (2 :3-5) şi al lui Mesia (2 :6-9). 

O atitudine greşită faţă de profeţie a fost responsabilă, parţial, pentru lipsa lor 
de efort. Nu a venit vremea, timpul în care casa DOMNULUI să fie construită, a 
fost scuza lor (1 :2). Profeţia nu este niciodată intenţionată să fie o scuză pentru lipsa 
de acţiune, ci ca să fie un îndemn, o încurajare, către o trăire consacrată, sfinţită. 
Rapida ascultare a preoţilor, a profetului, a prinţului şi a poporului întreg, trebuie să fi 
fost încurajatoare pentru Hagai. Puţini profeţi au avut parte de bucuria de a vedea un 
astfel de răspuns. Într-un timp de trei săptămâni de la primul său mesaj, Zerubabel a 
fost înflăcărat de Dumnezeu să ofere o conducere proaspătă acestei lucrări. 

Al doilea mesaj (2 :1-9) chema la dedicare. El reprezintă o privire 
retrospectivă cu reamintirea faptului că acelaşi Spirit era prezent, care le îndrepta 
atenţia spre viitorul glorios (vv. 7-9). El îndreaptă spre supremaţia fără egal, a lui 
Dumnezeu (v. 7), către resursele Sale nelimitate (v. 8), către superioritatea Sa (v. 9) şi 
spre mângăiere şi încurajare (întărire) (v. 9). 

Nu toată lumea s-a bucurat de acest proiect. Unii dintre cetăţenii de vază s-au 
plâns de faptul că Templul era mult inferior celui construit de Solomon. Acei oameni 
care cresc în amărăciune odată cu înaintarea lor în vârstă, sunt o povară în lucrarea lui 
Dumnezeu. Al doilea mesaj al lui Hagai a avut ca scop să reamintească poporului că 
Însuşi Mesia va da graţie Templului lui Zerubabel, lucru despre care nu se putea 
spune cu privire la Templul lui Solomon. 



Al treilea mesaj al lui Hagai, a chemat la o reînnoire a consacrării, a sfinţirii, 
din partea preoţilor. Cuvântul-cheie este atingere (vv. 12-13). Ceea ce este sfânt nu se 
poate curăţi prin asociere dar poate fi murdărit prin contactul cu ceea ce nu este sfânt. 
Acesta este mesajul de aici. Tu trebuie să decizi singur în inima ta să faci ceea ce este 
drept şi să fii corect. 

Dacă ei urmau să-şi dăruiască inimile lui Dumnezeu, urma să-i aştepte numai 
binecuvântări. Expresia-cheie din această secţiune, este începând din ziua aceasta, 
înainte. Aceasta însemna că această dată termina dezolaţiile peste Ierusalem, aşa cum 
au fost prezise de profetul Ieremia. Începând cu această zi Eu vă voi binecuvânta. 
Dumnezeu nu este niciodată mai binevoitor să ofere binecuvântările Sale decât 
suntem noi, ca să le primim. 

Mesajul final, al lui Hagai, a fost apocaliptic. Al patrulea mesaj al său (2 :20-
23) este, deci, unul de distrugere. Tronurile împărăţiilor vor fi dărâmate şi va rămâne 
numai un singur guvernator. Această scenă priveşte înainte către veacul care va veni, 
când va domni numai Regele regilor şi Domnul domnilor, Domnul Isus Cristos. 

Versetele-cheie ale cărţii, sunt 1 :14, Şi DOMNUL a înflăcărat duhul lui 
Zerubabel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul din Iuda şi duhul lui Ioşua, fiul lui 
Iosedec, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului; şi ei au venit şi au 
lucrat la casa DOMNULUI oştirilor, Dumnezeul lor, şi 2 :9, Gloria acestei case, din 
urmă, va fi mai mare decât a celei dinainte, spune DOMNUL oştirilor : şi în acest 
loc Eu voi da pace, spune DOMNUL oştirilor. Cartea Hagai are 38 de versete şi 1131 
de cuvinte. 

O cronologie concisă se poate dovedi de mare ajutor. 
536 Î.C. 50.000 de Iudei, sub conducerea lui Zerubabel, se reîntorc la 

Ierusalem, după ce se încheie o perioadă de şaptezeci de ani de captivitate. 
536 Î.C. În luna a şaptea, ei construiesc altarul şi oferă sacrificii. 
535 Î.C. În luna a doua, începe lucrarea la Templu, care este oprită tot în 

aceeaşi lună. 
520 Î.C. Cincisprezece ani mai târziu, în prima zi din luna a şasea, 

Hagai i-a chemat pe oamenii din popor să continue să construiască Templul. Peste 
douăzeci şi patru de zile, a reînceput construirea Templului. În cea de a 21-a zi din a 
7-a lună, Hagai a lansat al doilea apel al său. În luna a opta, Zaharia a început să 
predice. În a 24-a zi a lunii a 9-a, Hagai a predicat al treilea şi al patrulea mesaje ale 
sale. Două luni mai târziu, au venit viziunile lui Zaharia. 

518 Î.C. În ziua a 4-a din a 9-a lună, Zaharia a avut şi alte viziuni. 
516 Î.C. În luna a douăsprezecea, în a treia zi, Templul a fost terminat, 

la o perioadă de 3 ani şi jumătate după ce lucrarea a fost reîncepută. 
515 Î.C. În a 14-a şi până în a 21-a zi din prima lună, a fost sărbători un 

Paşte vesel. După aceasta a intrat Ezra care a adus reforma în Ierusalem şi Neemia a 
reconstruit zidul, în timp ce Maleahi profeţea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaharia 
 
 

Profetul Zaharia a fost născut în captivitate şi s-a reîntors sub conducerea lui 
Zerubabel. El a fost contemporan cu profetul Hagai şi a vorbit în acelaşi scop ca şi 
acesta, în al doilea an de domnie al regelui Darius. 

Zaharia 1-6 conţine înregistrările a opt viziuni date lui într-o singură noapte 
plină de evenimente. I s-a arătat, apoi, printr-un simbol, că Ramura cea promisă, va 
îndeplini o slujbă dublă, de Preot şi Rege, când El se va întoarce pe pământ, ca să 
întemeieze regatul Său veşnic (6 :9-15). 

Zaharia 7-8 reprezintă un răspuns din patru părţi, la întrebarea dacă trebuiau să 
fie ţinute anumite sărbători. Replica a fost aceea că oamenii trebuie să descopere 
motivele pe care le au, pentru a posti (7 :4-7). Domnul cere o dreptitudine interioară şi 
nu forme exterioare (7 :1-14). El va restaura poporului Său ceea ce ei au pierdut (8 :1-
7) şi va transforma posturile în sărbători (8 :8-23). 

Următoarea diviziune a cărţii conţine două poveri (9 :1 ; 12 :1). Prima 
promitea că Israelul va fi reunit şi restaurat. Cea de a doua spunea că, înainte de 
această restauraţie, va exista o judecată peste Israel pentru că l-au respins pe Mesia 
dar că, în final, toţi duşmanii lor vor fi zdrobiţi şi că ei vor fi caracterizaţi, în cele din 
urmă, de sfinţenie înaintea DOMNULUI. 

Prima parte a cărţii este datată cu atenţie şi cuprinde o latură practică ce 
priveşte lucrarea la zidirea Templului. Ultima parte a cărţii este nedatată şi detaliază 
trei evenimente distincte din istoria poporului. Mesia fusese promis prin naţiunea 
aleasă de Dumnezeu. Anterior edictului emis de împăratul Cirus, naţiunea fusese, 
practic, moartă şi fusese îngropată în robia sa. Aceasta s-a văzut prin faptul că foarte 
puţini oameni au avut vre-un interes ca să se reîntoarcă (Ezra 2). Cu toate acestea, 
prin această rămăşiţă, ca şi printr-un canal uman, a fost făcută posibilă venirea lui 
Mesia. 

Acest fapt ne oferă cheia diferenţei dintre prima şi a doua parte, din profeţia 
lui Zaharia. În prima parte, el i-a îndemnat pe oamenii din popor să zidească Templul, 
prin intermediul unor profeţii care şi-au arătat efectul pe termen lung referitor la o 
astfel de lucrare şi la viitorul regat al lui Mesia. În a doua parte a cărţii, profetul se 
ocupă, mai în detaliu, de anumite evenimente care vor conduce spre acel viitor 
glorios. 

Scopul cărţii a fost acela de a urgenta terminarea Templului. Mesajul său 
părea să fie mai mult de natură încurajatoare, spre deosebire de cel al lui Hagai, care 
avea o esenţă mai mult de mustrare. Sarcina lui Hagai a fost de a-i trezi pe oameni la 
nevoia de a lucra în exterior, la reconstrucţia Templului, în timp ce a lui Zaharia trece 
de asta şi caută să aducă o schimbare (trezire – nota traducătorului) spirituală, în 
popor. 

Tema cărţii o reprezintă cele două adventuri (veniri) ale lui Mesia (3 :8 ; 
6 :12 ; 9 :9 ; 12 :10 ; 14 :3-4). Versetele-cheie sunt 9 :9-10 : Bucură-te mult, O fiică a 
Sionului ; strigă, O fiică a lui Ierusalem : iată, Regele tău vine la tine : el este drept 
şi are salvare ; umil, şi călărind pe un asin, şi pe mânzul unui asin. Şi voi distruge 
căruţa din Efraim şi calul din Ierusalem, şi arcul de luptă va fi rupt : şi el va vorbi 
pace păgânilor : şi stăpânirea sa va fi de la mare şi până la mare şi de la râu şi 
până la marginile pământului. 

Cuvintele-cheie sunt cuvântul DOMNULUI sau cuvintele mele, folosite de 
paisprezece ori şi DOMNUL oştirilor, care apar de 53 de ori, în cartea Zaharia şi de 
18 ori, în capitolul 8. Cartea conţine 211 versete şi 6444 de cuvinte. 



Cartea se aliniază lângă Daniel, fiind o revelaţie a planurilor pe care 
Dumnezeu le are cu Iudeii. Cetatea Ierusalem este menţionată de 39 de ori. Dumnezeu 
este gelor pentru Ierusalem. El îi va pedepsi pe păgâni pentru ceea ce ei au făcut 
acestei cetăţi. Într-o zi El va restaura cetatea în glorie şi pace. Tema continuă din 
această carte este faptul că cetatea Ierusalem a fost aleasă de către Dumnezeu prin 
graţia Sa (1 :17 ; 2 :12 ; 3 :2), că Dumnezeu va avea milă de cetate (1 :12) şi că, într-o 
zi, El va locui acolo (8 :3-8). 

Iată cele 8 viziuni pe care Dumnezeu i le-a dat lui Zaharia : 
• Scriitorul (1 :7-17), Dumnezeu, nu a uitat de Ierusalem. 
• Coarnele şi tâmplarii (1 :18-21). Dumnezeu va distruge duşmanii ei. 
• Omul cu firul cu plumb (2 :1-13). Ierusalem va fi restaurată. 
• Ioşua, marele preot (3:1-10). Naţiunea va fi curăţită. 
• Sfeşnicul şi pomii (4:1-14). Puterea lui Dumnezeu îi va face capabili 

pe Ioşua şi Zerubabel să termine greaua lucrare. 
• Sulul zburător (5:1-4). Păcatul va fi judecat în ţară. 
• Femeia (5:5-11). Răutatea dusă în ţara Babilonului, care a fost o sursă 

a întrgii lor idolatrii şi eroare religioasă şi o astfel de idolatrie va fi 
pedepsită cu moartea. 

• Carele de război (6:1-8). Dumnezeu controlează naţiunile şi astfel 
Ierusalemul este în siguranţă. 

 
Încoronarea Preotului / Regelui (6:9-15) culminează planul lui Dumnezeu.  

Israel a avut regi şi preoţi şi profeţi dar numai Domnul Isus Cristos este singurul care 
poate avea şi îndeplini toate cele trei oficii, la un loc. Zaharia arată multe aspecte din 
slujirea Domnului Isus Cristos. Cristos Ramura (3 :8), Cristos Servitorul lui 
Dumnezeu (3 :8), intrarea Sa în Ierusalem (9 :9), Isus ca Bunul Păstor (9 :16, 11 :11), 
ca Păstorul cel lovit (13 :7), trădarea Sa pentru 30 de bucăţi de argint (11 :12-13), 
străpungerea mânilor Sale (12 :10), salvarea poporului, de către El (12 :10 ; 13 :1), 
venirea lui pe Muntele Măslinilor (14 :3-8), a doua Sa venire şi încoronarea Sa ca 
Rege (14). 
 Deşi este plină cu imagini vii despre restaurarea lui Israel şi despre persoana 
Domnului Isus Cristos, cartea Zaharia este o carte dificilă datorită numărului mare de 
cuvinte şi expresii care se găsesc numai în această carte. Există mult material aici, 
care nu poate fi clarificat prin trimiteri astfel că, pentru înţelegerea cărţii este vitală o 
înţelegere corectă a contextului fiecărei remarci. 
 Cele două mari mesaje din ultima jumătate a cărţii sunt, în general, înţelese, 
după cum urmează. Cucerirea lui Alexandru cel Mare (9 :1-8), venirea lui Mesia 
(9 :9-10), victoriile Macabeilor (9 :11-17), venirea lui Mesia (10), cucerirea Romei 
(11 :1-9), venirea lui Mesia (11 :10-14) şi venirea lui anti-christ (11 :15-17). Privim, 
apoi, înainte, spre Israel aflat în tribulaţie (12 :1-9), la reîntoarcerea Domnului Isus 
Cristos (12 :10-13 :9), la Bătălia de la Armaghedon (14 :1-3), la reîntoarcera lui 
Cristos (14 :4-7), la întemeierea regatului (14 :8-21). Este evident că acest material nu 
este prezentat într-o manieră cronologică. 
 Cheia către povara finală (12-14) este expresia care se repetă adeseori, în acea 
zi şi care se referă la a doua venire a Domnului Isus Cristos (12 :3, 4, 6, 8, 9, 11 ; 
13 :1, 2, 4 :14 :6, 8, 9, 13, 20, 21). 
 Cartea Zaharia conţine câteva texte care dovedesc esenţa divină a Domnului 
Isus Cristos. Haide să considerăm aici câteva din pasajele din Vechiul Testament şi 
perechile lor din Noul Testament, care dovedesc faptul că Domnul Isus Cristos este 
Dumnezeu. 



 Isaia 40 :3 cu Ioan 1 :23 ; 3 :28 
 Isaia 45 :23 cu Filipeni 2 :10-11, Romani 14 :11 
 Isaia 44 :24 cu Ioan 1 :3 
 Isaia 6 :1-5 cu Ioan 12 :37-41 
 Isaia 8 :13-14 cu 1 Petru 2 :7-8 
 Isaia 42 :8 cu Ioan 17 :5 
 Isaia 60 :19 cu Luca 2 :30-32 
 Psalmul 102 :24-27 cu Evrei 1 :10-12 
 Psalmul 45 :6-7 cu Evrei 1 :8-9 
 Psalmul 23 :1 cu Isaia 40 :10-11, Ioan 10 :11 
 1 Regi 8 :39 cu Revelaţia 2 :23 
 Ioel 2 :32 cu Romani 10 :9-13 
 Exod 3 :14 cu Ioan 8 :58-59 
 Maleahi 3 :1 cu Matei 11 :10 
 Exod 19 :18-21 cu Evrei 12 :18-26 
 Zaharia 12 :10 cu Ioan 19 :34-37 
 Zaharia 13 :6-7 cu Ioan 19 :34-37 
 Zaharia 14 :4-5 cu Matei 24 :29-3134 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Pentru o expunere detaliată, verset cu verset, vezi lucrarea autorului, A Christ-Honouring 
Commentary on Zechariah. 



Maleahi 
 
 

 Profetul Maleahi a servit în a-l întări pe profetul Neemia tot la fel cum Hagai 
şi Zaharia l-au încurajat pe Zerubabel. După o perioadă de trezire spirituală (Neemia 
10 :28-39), poporul a devenit indiferent, spiritual şi îngăduitor cu păcatul, din punct 
de vedere moral. Pentru această stare de lucruri, profetul Maleahi a certat poporul, în 
timpul care este înregistrat în Neemia 13 :4-31. Închinarea la Templu şi sacrificiile 
fuseseră restaurate pe deplin dar crescuseră foarte mult formalismul ceremonial 
religios şi ipocrizia oamenilor. 
 Atitudinea poporului este reflectată prin cuvântul în care (1-3), scris de şapte 
ori. Acuzaţia care li se aduce, este alcătuită din patru părţi. Din punct de vedere 
spiritual, ei se făceau vinovaţi de profanitate şi sacrilegiu. Din punct de vedere moral, 
erau vinovaţi de vrăjitorie, adulter, sperjur, fraudă şi opresiune. Din punct de vedere 
social, ei erau necredincioşi responsabilităţilor familiale. Din punct de vedere material 
ei Îl furau pe Dumnezeu de zeciuielile pe care I le datorau. 
 Maleahi reprezintă ultima chemare pe care o face Dumnezeu, înainte de cei 
400 de ani de tăcere. Atitudinea poporului era una de auto-apărare. Formalismul şi 
scepticismul din vremea profetului Maleahi sunt văzute în apogeul pe care le atinge 
acestea, în fariseii şi saducheii din vremea lui Cristos. 
 Profetul Maleahi, nu numai că a enumerat păcatele naţiunii (păcate care nu au 
fost niciodată renunţate, ci care au prins rădăcini adânci şi care au produs condiţiile 
care au atins apogeul în uciderea lui Mesia), dar el a şi vorbit emfatic despre venirea 
Domnului Isus Cristos. El a arătat înapoi, către Moise, marele reprezentant al Legii şi 
către Ilie, marele reprezentant al profeţilor. El a prezis, apoi, revenirea lui Ilie, care s-a 
împlinit parţial în slujirea lui Ioan botezătorul. 
 Cartea Maleahi a fost puntea de legătură dintre Vechiul şi Noul Testament. 
Citeşte Malelahi 3 :1, Iată, Eu voi trimite pe mesagerul Meu şi el va pregăti calea 
înaintea Mea : şi Domnul, pe care voi Îl cautaţi, va veni dintr-o dată la templul Lui, 
chiar mesagerul legământului Său, în care voi vă desfătaţi : iată, el va veni, spune 
DOMNUL oştirilor şi întrebaţi-vă, cine este mesagerul Meu ? Răspunsul se găseşte 
în Ioan 1 :23 şi în Luca 3 :3-4. Între glasul lui Maleahi şi vocea acestui mesager care 
strigă în pustie, se întind patru sute de ani de tăcere Divină. 
 Mesajul lui Maleahi este foarte necesar şi potrivit pentru timpul de astăzi, la 
fel de bine cum a fost şi pentru acea vreme, pentru că toate abuzurile oamenilor, care 
sunt prezentate în cartea Maleahi, îşi au echivalentul în biserica modernă din zilele 
noastre. O formă (un formalism religios exterior) de frică de Dumnezeu (evlavie, 
sfinţenie), dar negându-i puterea, alianţă şi căsătorie între oameni mântuiţi (salvaţi) şi 
nemântuiţi, o delăsare şi o lene în ce priveşte participarea lor în lucrul Domnului 
precum şi o conducere spirituală coruptă, stricată, toate acestea reprezintă starea 
naţiunii, pe care o critică şi acuză profetul Maleahi. 
 Vechiul Testament se încheie cu un blestem. Noul Testament se încheie cu 
binecuvântare (Revelaţia 22 :21). 
 Numele lui profetului Maleahi înseamnă mesagerul meu. În această carte 
există cinci mesageri : profetul Maleahi (1 :1), adevăraţii preoţi (2 :7), Ioan 
Botezătorul (3 :1), Domnul Isus Cristos (3 :1-3) şi profetul Ilie (4 :5). 
 Această ultimă profeţie introduce împlinirea mesajului primului dintre profeţi, 
a lui Moise (Deuteronom 18 :15-19 cu Faptele Apostolilor 3 :18-26 ; 7 :36). 
 În ce priveşte datarea scrierii cărţii există opinii diferite care afirmă o perioadă 
cumprinsă undeva între anii 450 Î.C. şi 395 Î.C. Liberalii încearcă şi mută această dată 



mai înainte cu câteva sute de ani. Negând inspiraţia divină a cărţii şi respingând, 
astfel, darul profetic, ei încearcă să mute cărţile destul de aproape de evenimentele 
actuale pentru a face o aproximaţie cât mai ştiinţific posibilă. Toţi aceştia sunt 
slujitorii lui Satan. Evidenţa arată că data scrierii acestei cărţi se situează undeva, în 
timpul perioadei Persiene, după reconstrucţia şi dedicarea celui de-al doilea Templu, 
eveniment ce a avut loc în anul 516 Î.C. (Maleahi 1 :10, 3 :1, 10). Profetul vorbeşte 
despre guvernatorul poporului (1 :8), la fel cum face şi Neemia (5 :14 ; 12 :26) şi 
Hagai (1 :1). Condiţiile sociale şi spirituale se potrivesc cu cele din timpurile lui Ezra 
şi Neemia (Neemia 3 :5 ; 5 :1-13). Abuzurile pe care le atacă şi condamnă Maleahi, 
corespund exact cu cele pe care le-a găsit şi Neemia, la a doua sa vizită la Ierusalem. 
 Se ridică o anumită întrebare privitoare la faptul că Maleahi a predicat sau nu, 
în vremea lui Neemia, aşa cum Maleahi 1 :8 menţionează acele daruri către 
guvernator, în timp ce Neemia a refuzat toate aceste daruri (Neemia 5 :15-18), dar 
Maleahi nu a spus că poporul le-a oferit. El prezintă, mai degrabă, argumentul. 
 Cartea Maleahi este interesantă de citit datorită stilului său narativ. Ea Îl 
reprezintă pe Dumnezeu cerând socoteală poporului Său, prima dată de la preoţi şi 
apoi, de la ceilalţi oameni din popor. El le cere socoteală la toţi, aşa cum Şi-a propus 
s-o facă în Isaia 1 :18. Sub forma dialogului, profetul Îl reprezintă pe Dumnezeu care 
vorbeşte, în timp ce preoţii şi oamenii dau replica. 
 În carte sunt puse 23 de întrebări. Cuvintele-cheie sunt voi spuneţi, folosite de 
unsprezece ori, în care, folosite de şase ori şi blestemat, folosit de şapte ori. Cartea 
conţine 55 de versete şi 1783 de cuvinte. Versetele-cheie sunt Maleahi 3 :9-10, Voi 
sunteţi blestemaţi cu un blestem : căci voi M-aţi furat, chiar această naţiune 
întreagă. Aduceţi toate zeciuielile în depozit, ca să fie mâncare în casa Mea, şi 
încercaţi-Mă acum, spune DOMNUL oştirilor, dacă Eu nu vă voi deschide 
ferestrele cerului şi voi turna peste voi o binecuvântare, încât nu va fi loc să o 
primiţi. Vezi că, în realitate, oamenii nu-L furau pe Dumnezeu, ci pe ei înşişi. Dacă 
numai ar fi ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-ar fi binecuvântat 
extraordinar. 
 Capitolul 1 al cărţii descrie batjocura întregii naţiuni cu privire la sacrificii. Ei 
le ofereau dar urau să facă asta. Capitolul 2 ceartă preoţii corupţi (vv. 5-7), starea 
morală joasă a naţiunii şi larga acceptare a divorţului (vv. 10-16). Capitolul 3 arată 
către venirea Domnului Isus Cristos (vv. 1-6), înaintea mustrării lăcomiei (vv. 7-12), a 
scepticismului şi a necredinţei (13-18). 
 Cartea Maleahi face un salt înainte, de patru ori, către ziua Domnului (1 :11 ; 
3 :1-6, 16-18 ; 4 :1-6), numind-o ziua (3 :2, 17 ; 4 :1, 3, 5). 
 Îndemnul final din Vechiul Testament este acela de a ne aduce aminte de 
Legea lui Moise. Predicţia finală este că Ilie va fi acela care va introduce şi va 
deschide ziua Domnului. Avertizarea finală este acea că dacă oamenii nu se pocăiesc, 
nu se întorc la Dumnezeu şi nu cred Cuvântul Său, El va lovi pământul cu un blestem. 
 Vechiul Testament începe cu cuvintele La început, Dumnezeu şi Dumnezeu a 
văzut că tot ceea ce El a făcut, a fost bine şi bun. Omul fără păcat se afla în grădina 
minunată, pregătit pentru a avea părtăşie cu Creatorul său. Datorită păcatului, totuşi, 
Vechiul Testament se încheie astfel ... ca să nu vin Eu şi să lovesc pământul cu un 
blestem. Consecinţele triste ale căderii lui Adam, sunt purtate mai departe, de-alungul 
întregii istorii umane. 
 În Vechiul Testament, aproape toate speranţele, bucuriile şi fericirile, sunt 
învelite în termeni profetici ai unei zile viitoare. În această eră a Noului Testament, 
după ce Domnul Isus Cristos a venit pe pământ să sufere, să sângereze şi să moară 
pentru păcatele noastre, ale oamenilor, după învierea şi înălţarea Sa, vălul care-l 



despărţea pe om de Dumnezeu s-a rupt, cerul a fost deschis şi odată cu el a fost 
deschis accesul omului la Tatăl, după ce a fost oferit darul Spiritului Sfânt ca să 
locuiască în omul credincios, sunt prezente foarte multe bucurii. 
 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă victoria prin Domnul nostru 
Isus Cristos. Amen. 
 
 
  
  

 
 

 
 
 

 
 

  
  
   
   

 
 

 
   
  
  
 
  
  

 
 
 
 

 
  

 
  
 

 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


