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Prefaţa
Poporul Israel a ajuns, în sfârșit, în țara promisă. La început ei 

au îndepărtat popoarele străine din jurul lor, dar, la un moment 
dat, li s-a părut că au suficient spațiu și s-au mulțumit să rămână 
astfel, permițând vecinilor să trăiască liniștiți lângă ei. 

Planul lui Dumnezeu era acela ca ei să aibă o influență bună 
asupra popoarele învecinate. Printr-o ascultare desăvârșită de Le-
gea lui Dumnezeu, Israel ar fi putut fi o bună mărturie despre 
ceea ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu, caracterizat prin milă 
și dreptate. 

Dar Israel a uitat curând de Dumnezeu. Ei au început să se 
lase influențați de obiceiurile păgâne și au ales să lege diferite 
legături cu idolatri, adoptând practicile lor de a se închina la idoli. 

Chiar și oamenii care au rămas loiali lui Dumnezeu, au do-
bândit, fără să-și dea seama, diferite obiceiuri păcătoase, care s-au 
dovedit a fi o cursă pentru picioarele lor. 

Lecția de față ne prezintă evenimentele care s-au derulat în 
Israel în timpul conducerii lui Iosua, în timpul judecătorilor, în 
vremea profetului Samuel și sub domniile primilor regi: Saul, 
David și Solomon. 

În toate peripețiile prin care au trecut se poate observa foarte 
clar că binecuvântarea lui Dumnezeu îi însoțea ori de câte ori 
alegeau să dea ascultare cerințelor Sale. Alegând să nu asculte 
de legea cea sfântă, uitând de Dumnezeu și mergând după zeii 
popoarelor idolatre, israeliții își atrăgeau singuri disgrația divină 
și erau nevoiți să se întoarcă plângând și să ceară iertare. Uneori 
nu înțelegeau motivul necazurilor și Îl acuzau pe Dumnezeu de 
toate nenorocirile cu care se confruntau. 

Experiența lor poate fi un bun exemplu pentru noi, astăzi. As-
cultarea de Dumnezeu ne va aduce binecuvântare, în timp ce ne-
ascultarea atrage după sine dezastrul și moartea. 

Să luăm aminte la istoria lor și să învățăm din greșelile lor.

Editorii
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Cuprins

Studiul  intitulat „Israel în Canaan” 
se adresează copiilor de vârstă şcolară. În cadrul aces-

tor lecţii, copiii vor avea ocazia să afle situația poporului 
Israel în perioada în care acesta s-a stabilit în Canaan. 

Experiențele prin care au trecut a demonstrat foarte 
clar faptul că depărtarea de Dumnezeu atrage după sine 
consecințe triste. Dumnezeu S-a purtat cu bunătate cu 

copiii Săi, oferindu-le ocazii să-I recunoască puterea şi să 
fie binecuvântați.  
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Lecția 1. 
Iosua 

- un conducător devotat
„Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul 

tău, dintre fraţii tăi, un proroc ca mine: să ascultaţi de el!”  
                                                       (Deuteronomul 18:15).

IOSUA – UN BĂRBAT CREDINCIOS

1. Cine era Iosua? Numeri 11:28 p.p.

2. Care era rolul lui Iosua în mijlocul poporului Israel?   
 Exodul 33:11.

„Cea mai nobilă mărturie a caracterului lui de conducător pu-
blic este istoria generaţiei care a avut parte de roadele ostenelilor 
sale: „Israel a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua și în 
timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua”.” (Patriarhi şi 
profeți, cap. 49). 
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IOSUA – UN BĂRBAT VITEAZ

3. Unde-l găsim pentru prima dată pe Iosua, în raportul   
 biblic? Exodul 17:9.

„Din cauza murmurării lor împotriva lui Dumnezeu, El a în-
găduit ca să fie atacaţi de către vrăjmașii lor. Amaleciţii, un trib 
crud și războinic care locuia în acea regiune, au ieșit la luptă îm-
potriva lor și i-au lovit pe cei care, obosiţi și slăbiţi, rămăseseră 
în urmă. Moise, conștient de faptul că masa poporului nu era 
pregătită pentru luptă, i-a poruncit lui Iosua să aleagă din dife-
rite seminţii un corp de soldaţi și să-i conducă dimineaţa urmă-
toare împotriva vrăjmașului, în timp ce el avea să stea pe vârful 
unui deal din apropiere cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Astfel, 
a doua zi, Iosua și ostașii săi l-au atacat pe vrăjmaș, în timp ce  
Moise, Aaron și Hur stăteau pe un deal privind câmpul de băta-
ie.” (Patriarhi şi profeți, cap. 26).  

4. Cum s-a achitat Iosua de datoria pe care Moise  
 i-o trasase? Exodul 17:10, 13. 

„În timp ce marele conducător mijlocea înaintea Domnului, 
Iosua și vitejii săi ostași depuneau cele mai mari eforturi pentru 
a-i respinge pe vrăjmașii lui Israel și ai lui Dumnezeu.” (Idem).
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IOSUA PE MUNTE

5. Ce s-a întâmplat după ce poporul a primit legea la  
 Sinai? Exodul 24:12, 13.

„Moise și „Iosua, care slujea”, au fost acum chemaţi să se întâl-
nească cu Dumnezeu. Și, pentru că ei aveau să lipsească un timp, 
conducătorul i-a numit pe Aaron și Hur ca, împreună cu bătrânii, 
să lucreze în locul lui... Cele patruzeci de zile petrecute pe munte 
nu cuprindeau și cele șase zile de pregătire. În timpul acestor șase 
zile, Iosua a fost cu Moise și împreună au mâncat mană și au 
băut din „pârâul care cobora din munte”. Dar Iosua n-a intrat cu 
Moise în nor. El a rămas afară și a mâncat și a băut mai departe, 
în timp ce aștepta întoarcerea lui Moise” (Patriarhi şi profeți, cap. 
27). 

6. Ce a gândit Iosua atunci când a auzit gălăgie în tabăra   
 de la poalele muntelui? Exodul 32:17.

„Când Moise și Iosua au coborât de pe munte, cel dintâi pur-
tând „tablele mărturiei”, au auzit strigătele și chiotele mulţimii 
agitate care, în mod evident, se afla într-un vacarm sălbatic. Pen-
tru Iosua, ca soldat, primul gând a fost acela al unui atac din par-
tea vrăjmașilor lor. „În tabără este un strigăt de război”, a zis el. 
Dar Moise a judecat mai bine natura agitaţiei. Strigătul nu era 
un strigăt de luptă, ci de petrecere.” (Patriarhi şi profeți, cap. 28). 
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IOSUA – UN CERCETĂTOR ISCUSIT

7. Din partea cărei seminții a fost trimis Iosua să  
 cerceteze țara Canaanului? Numeri 13:8, 16.

„Domnul i-a poruncit lui Moise să trimită oameni să cerceteze 
ţara Canaanului, pe care voia s-o dea copiilor lui Israel. În acest 
scop a fost ales câte un conducător din fiecare seminţie. Au plecat 
și, după patruzeci de zile, s-au întors din cercetarea lor. Au venit 
înaintea lui Moise, Aaron și a întregii adunări a copiilor lui Israel 
și le-au arătat din roadele ţării.” (Istoria mântuirii, cap. 20). 

8. Ce a făcut Iosua, alături de Caleb, din dorința de a  
 convinge poporul de călăuzirea și protecția divină?   
 Numeri 14:6-9. Cum i-a tratat poporul? Numeri 14:10. 

„Oamenii s-au înfuriat și au strigat tare și cu mânie că Iosua 
și Caleb trebuie uciși cu pietre, ceea ce s-ar fi și întâmplat dacă 
Domnul n-ar fi intervenit printr-o manifestare remarcabilă a sla-
vei Lui grozave, în cortul întâlnirii, în faţa tuturor copiilor lui 
Israel.” (Istoria mântuirii, cap. 20).  

IOSUA – UNUL DIN CEI DOI

9. Care doi bărbați au fost singurii care au intrat în  
 Canaan dintre cei care plecaseră din Egipt? Numeri   
 14:30. 
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„Din tot poporul Israel, lui Caleb și Iosua le-a fost promisă o 
răsplată, întrucât ceilalţi își pierduseră dreptul de a pretinde fa-
voarea și protecţia lui Dumnezeu.” (Istoria mântuirii, cap. 20). 

10. Ce responsabilitate a primit Iosua prin Moise, din   
 partea lui Dumnezeu? Deuteronom 3:28; 31:7.    
 Cum a devenit Iosua după primirea acestei solemne  
 misiuni? Deuteronom 34:9. 

„După moartea lui Moise, Iosua avea să fie conducătorul lui 
Israel, ca să-i ducă în ţara făgăduită. El fusese prim-ministrul lui 
Moise cea mai mare parte a timpului cât Israeliţii au rătăcit prin 
pustiu. Văzuse lucrările minunate ale lui Dumnezeu făcute prin 
Moise și înţelegea bine înclinaţia poporului. Iosua era unul din 
cei doisprezece spioni trimiși să cerceteze ţara promisă și unul din 
cei doi care a dat un raport corect al bogăţiei ei și care a încurajat 
poporul să se suie în puterea lui Dumnezeu și s-o ia în stăpânire. 
El era calificat pentru această funcţie importantă.” (Istoria mân-
tuirii,  cap. 23). 

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1. Cine era Iosua și ce slujbă avea el în poporul Israel?
2. Ce rol a avut el în înfrângerea amaleciților?
3. Unde l-a însoțit Iosua pe Moise, după darea legii?
4. Care a fost raportul lui Iosua și Caleb referitor la țara   
 Canaan?
5. Cum a fost răsplătită credincioșia lui Iosua  
 și încrederea Sa că Dumnezeu îi poate duce în Canaan?
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Lecția 2. 

Judecătorii
„Să pui judecători şi dregători în toate cetăţile pe care ţi 

le dă Domnul Dumnezeul tău, după seminţiile tale; şi ei să 
judece poporul cu dreptate.” (Deuteronom 16:18). 

ISRAEL DUPĂ MOARTEA LUI IOSUA
1. Care a fost situația în poporul Israel în timpul vieții lui   
 Iosua și imediat după aceea? Iosua 24:31. 

„Trecuseră câţiva ani de când poporul se așezase în teritoriile lui 
și se putea vedea cum încep să rodească aceleași rele care pe vremuri 
atrăseseră pedepse asupra lui Israel. Când Iosua a simţit că vârsta își 
spune cuvântul și și-a dat seama că lucrarea sa trebuia să se încheie 
curând, a fost cuprins de îngrijorare în ce privește viitorul poporu-
lui său. Cu o inimă mai mult decât părintească bătrânul conducător 
a rugat poporul să cugete adânc la cele prezentate de el și să hotă-
rască dacă într-adevăr vor să trăiască la fel ca neamurile corupte și 
idolatre din jurul lor..” (Patriarhi şi profeți, cap. 49).  

2. Ce sfat a dat Iosua poporului, oferindu-se pe sine ca   
 exemplu? Iosua 24:14-15. 

„Nicio pată nu se afla pe caracterul sfânt al lui Iosua. El era 
un conducător înţelept. Viaţa i-a fost în întregime consacrată lui 
Dumnezeu. Iosua le-a spus: „și dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi 
Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi.” (Istoria mântuirii, cap. 
23: Intrarea în țara făgăduită). 
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MISIUNE PARȚIAL ÎNDEPLINITĂ
3. Ce trebuia să facă Israel cu popoarele care locuiau în   
 jurul lor? Exodul 23:24.

„Îndată după proclamarea Legii, li s-au trimis prin Moise ur-
mătoarele solii cu privire la naţiunile Canaanului: „Să nu te în-
chini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești; să nu te iei după 
popoarele acestea în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvârșire 
și să le dărâmi capiștele....” S-a dat și asigurarea că, atâta vreme 
cât ei vor rămâne credincioși, Dumnezeu îi va supune pe vrăjma-
șii lor: „Voi trimite groaza Mea înaintea ta, voi pune pe fugă pe 
toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toţi vrăjmașii tăi să 
dea dosul înaintea ta... Nu-i voi izgoni într-un singur an dinain-
tea ta, pentru ca ţara să n-ajungă o pustie și să nu se înmulţească 
împotriva ta fiarele de pe câmp. Ci le voi izgoni încetul cu încetul 
dinaintea ta... Să nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor. Ei 
să nu locuiască în ţara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva 
Mea; căci atunci ai sluji dumnezeilor lor și aceasta ar fi o cursă 
pentru tine”. (Patriarhi şi profeți, cap. 49).  

4. Ce au făcut ei după ce s-au stabilit în Canaan?  
 Judecători 1:28. 

„După ce s-au așezat în Canaan, seminţiile n-au mai făcut ni-
ciun efort stăruitor pentru a desăvârși cucerirea ţării. Mulţumite 
cu ţinuturile cucerite până atunci, zelul lor a scăzut în scurtă vre-
me, iar războiul a încetat... Fiindcă au făcut legământ cu canaani-
ţii, au călcat direct porunca lui Dumnezeu și, în felul acesta, nu au 
mai îndeplinit condiţia pe temeiul căreia El le făgăduise să le dea 
în stăpânire Canaanul.” (Patriarhi şi profeți, cap. 53). 
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ÎN VREMEA JUDECĂTORILOR

5. Cine a condus poporul după moartea lui Iosua?  
 Deuteronom 16:18; Judecători 2:16. 

„Înainte ca generaţia care fusese îndrumată de Iosua să fi mu-
rit, idolatria a făcut progrese prea slabe; dar părinţii pregătiseră 
calea pentru cădere. Nesocotirea, de către aceia care intraseră în 
stăpânirea Canaanului, a restricţiilor puse de Dumnezeu a răs-
pândit o sămânţă rea, care a continuat să aducă roade amare în 
decursul multor generaţii... Prin păcatele lor, izraeliţii s-au des-
părţit de Dumnezeu; puterea Lui s-a retras de la ei și nu s-au mai 
putut împotrivi vrăjmașilor lor. În felul acesta, au ajuns supuși 
chiar popoarelor pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, ar fi trebuit 
să le supună.” (Idem). 

6. Ce se întâmpla în popor atunci când influența  
 judecătorilor începea să se diminueze? Judecători 2:19. 

„Totdeauna au mai fost câţiva care I-au rămas credincioși lui 
Dumnezeu și, din timp în timp, Domnul a ridicat bărbaţi viteji 
și conștiincioși care au desfiinţat idolatria și au scăpat poporul de 
vrăjmași. Dar, după moartea eliberatorului, imediat după ce nu se 
mai aflau sub autoritatea lui, ei se întorceau din nou la idolii lor. 
Și astfel, istoria căderii și pedepsirii, a mărturisirii și eliberării s-a 
repetat fără încetare.” (Patriarhi şi profeți, cap. 53).  
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ASCULTARE PARȚIALĂ

7. Ce spune Biblia despre ascultarea parțială pe care o   
 practicăm adesea? Iacov 2:10. 

„Aproape creștini, dar nu pe deplin creștini, deși se simt a fi 
aproape de împărăţia cerurilor, ei nu vor putea intra în ea. Aproa-
pe, dar nu pe deplin mântuit, înseamnă a fi nu aproape, ci cu totul 
pierdut.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 9). 

8. Ce fel de servire așteaptă Domnul din partea noastră?   
 Deuteronom 18:13.

„Nu mărimea faptei de neascultare este păcat, ci însăși neas-
cultarea de voinţa lămurit arătată a lui Dumnezeu în cel mai mic 
amănunt, pentru că aceasta arată că mai este încă legătură între 
suflet și păcat. Inima este împărţită în slujirea ei. Este tot o tăgă-
duire a lui Dumnezeu, o răzvrătire împotriva legilor guvernării 
Sale.” (Cugetări de pe munte, cap. 3).  

ÎN LUME, DAR NU DIN LUME

9. Care este planul lui Dumnezeu cu poporul Său în zilele  
 noastre? Matei 5:14.

„Scopul lui Dumnezeu este acela de a face cunoscute, prin interme-
diul poporului Său, principiile Împărăţiei Sale. Și pentru ca ei să poată 



14

descoperi prin viaţa și caracterul lor aceste principii, El dorește să-i 
separe de obiceiurile și practicile lumești..” (Căminul adventist, cap. 82).

10. Cum dorește El să trăim printre oameni? Ioan 17:15.

„Când citim Cuvântul lui Dumnezeu, este atât de evident că 
poporul Său trebuie să fie deosebit și distinct de lumea necredin-
cioasă din jurul lor. Poziţia noastră este de mare însemnătate și 
înfricoșătoare; pentru că trăim în timpul sfârșitului, cât este de 
important să imităm exemplul Domnului Hristos și să umblăm 
exact așa cum a umblat El.” (1 T., cap. 59: Puterea exemplului).  

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1. Ce apel a făcut Iosua la popor, înainte de moartea sa?
2. Ce trebuia să facă poporul Israel cu popoarele vecine și   
 ce au făcut ei?
3. Care era starea poporului în timpul judecătorilor?
4. Ce știm despre cei care sunt aproape creștini, dar nu-L   
 reprezintă pe Hristos în totalitate?
5. Cum trebuie să fie poporul lui Dumnezeu în lume?
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Lecția 3. 
Ghedeon

„Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne 
facă părtaşi sfinţeniei Lui.” (Evrei 12:10 u.p.).

SUB ASUPRIREA MADIANIȚILOR
1. Cine a asuprit pe Israel la un moment dat și de ce a   
 îngăduit Dumnezeu acest lucru? Judecători 6:1. 

„Amaleciţii din partea de miazăzi a Canaanului, și madianiţii pe 
hotarul de răsărit și în pustie, dincolo de el, erau încă vrăjmași neîm-
păcaţi ai lui Israel. Pe timpul lui Moise, madianiţii fuseseră nimiciţi 
aproape cu totul de către izraeliţi; dar de atunci se înmulţiseră foarte 
mult și ajunseseră numeroși și puternici. Ei erau setoși de răzbunare; 
iar acum, când mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu se retrăsese de la 
Israel, acel prilej s-a ivit. ” (Patriarhi şi profeți, cap. 53). 

2. Cum se comportau madianiții? Judecători 6:2-6. 

„Nu numai seminţiile de la răsărit de Iordan, ci toată ţara su-
ferea din pricina lor. Locuitorii sălbatici și brutali ai pustiului ve-
neau cu vitele și oile lor în ţară „ca o mulţime de lăcuste”. Ca o 
plagă ce distruge totul, ei se întindeau prin toată ţara... Ei veneau 
de îndată ce se coceau cerealele și rămâneau până se culegeau și 
cele din urmă roade ale pământului. Jefuiau holdele de pe câmp, 
îi despuiau și îi chinuiau pe locuitori, după care se retrăgeau din 
nou în pustie. De aceea, izraeliţii care locuiau în câmp deschis 
erau nevoiţi să-și părăsească locurile și să fugă în orașe întărite cu 
ziduri, să caute adăpost în cetăţi fortificate sau să se adăpostească 
chiar și în peșterile și crăpăturile din munţi.” (Idem).  
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DUMNEZEU ASCULTĂ
3. Ce a făcut poporul în această situație și cum a răspuns   
 Dumnezeu? Judecători 6:7-10.

„Oprimarea aceasta a durat șapte ani, dar, când au luat în sea-
mă îndemnurile Domnului și și-au recunoscut păcatele, Domnul 
a trimis încă un ajutor pentru ei.” (Idem). 

4. Cine a fost ales să elibereze pe Israel de madianiți?   
 Judecători 6:11, 12. Ce știm despre acesta? 

„Ghedeon era fiul lui Ioas, din seminţia lui Manase. Familia 
din care făcea parte nu avea un loc de frunte în cadrul seminţi-
ei, dar se deosebea prin curaj și cinste. Despre curajoșii lui fii se 
spunea: „Fiecare avea înfăţișarea unui fiu de împărat” ( Judecători 
8:18). Toţi, cu excepţia unuia singur, căzuseră în lupta cu ma-
dianiţii, iar numele acestuia ajunsese un prilej de groază pentru 
năvălitori.” (Idem). 

GHEDEON ESTE ÎNCURAJAT

5. Ce nelămurire avea Ghedeon cu privire la situația în   
 care se găsea poporul? Judecători 6:13.

„Lui Ghedeon i s-a adresat chemarea divină de a-și salva po-
porul. În clipa aceea era ocupat cu treieratul grâului. O cantitate 
mică de cereale fusese ascunsă și, întrucât Ghedeon nu îndrăznea 
să o treiere în aria liberă, se ascunsese într-un loc lângă teasc; 
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deoarece timpul culesului viilor era departe, nimeni nu avea mare 
grijă de vie. În timp ce lucra în taină și liniște, Ghedeon se gândea 
cu tristeţe la starea lui Israel și plănuia în mintea lui cum s-ar 
putea frânge jugul asupritorului.” (Idem). 

6. Cum l-a încurajat îngerul? Judecători 6:14-16. 

GHEDEON CERE UN SEMN
7. Care a fost primul semn pe care l-a cerut Ghedeon și ce  
 s-a întâmplat?  Judecători 6:17-23.

8. Ce alte două semne a mai cerut el după aceea?  
 Judecători 6:36-40. 

„Ghedeon n-a îndrăznit să se așeze în fruntea oștirii sale fără 
noi dovezi că Dumnezeu l-a chemat la această însărcinare și că va 
fi cu el. El s-a rugat: „Dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna 
mea, cum ai spus, iată, voi pune un val de lână în arie; dacă numai 
lâna va fi acoperită de rouă, și tot pământul va rămâne uscat, voi 
cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus”. Di-
mineaţa valul de lână era ud, în timp ce pământul era uscat. Dar 
acum s-a iscat o îndoială, întrucât lâna de la sine trage umezeala 
care există în aer; proba deci nu putea fi concludentă. De aceea, 
s-a rugat ca semnul să fie contrariu și a cerut ca prevederea lui 
neobișnuită să nu fie neplăcută înaintea Domnului. Cererea lui a 
fost împlinită.” (Idem). 
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REFORMA
9. Ce reformă a făcut Ghedeon, la porunca Domnului, în   
 prima noapte după ce-i vorbise îngerul?  
 Judecători 6:25-27. 

„Tatăl lui Ghedeon, Ioas, care se făcuse părtaș al apostaziei 
concetăţenilor lui, ridicase un mare altar pentru Baal la Ofra, 
unde locuia, altar la care poporul de acolo venea și se închina. 
Ghedeon a primit porunca să dărâme altarul acesta, iar pe stânca 
pe care fusese mistuită jertfa, să-I ridice un altar lui Iehova și 
să jertfească acolo Domnului. Aducerea de jertfe lui Dumnezeu 
fusese încredinţată preoţilor și nu putea fi îndeplinită decât pe 
altarul de la Silo; dar Acela care rânduise serviciul ceremonial și 
Căruia Îi aparţineau toate jertfele ce se aduceau avea putere să 
schimbe prescripţiile cu privire la ele. Eliberarea lui Israel trebuia 
să fie precedată de un solemn protest faţă de închinarea la Baal. 
Ghedeon trebuia să declare mai întâi război idolatriei și numai 
după aceea putea să călăuzească poporul în lupta împotriva vrăj-
mașilor.” (Idem). 

10. Cum au reacționat oamenii din cetate și cum i-a luat   
 apărarea tatăl său? Judecători 6:29-31.

„Mare a fost furia oamenilor din Ofra când au venit a doua zi 
dimineaţa să se închine la Baal. L-ar fi omorât pe Ghedeon, dacă 
Ioas — căruia i se povestise despre vizita îngerului — nu l-ar fi 
apărat pe fiul său....

„Dacă Baal este un dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă 
i-au dărâmat altarul”. Dacă Baal nu era în stare să-și apere pro-
priul său altar, cum i se putea încredinţa apărarea celor care i se 
închinau?” (Idem). 
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ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE
1.  Descrieți necazurile israeliților în timp ce madianiții îi   
 asupreau?

2. Cât timp a durat această apăsare și pe cine a ridicat   
 Dumnezeu ca să-i elibereze din mâinile lor?

3. Cum l-a încurajat îngerul pe Ghedeon atunci când i-a   
 cerut să lupte pentru Israel?

4. Ce semne a cerut Ghedeon de la Dumnezeu pentru a se  
 asigura că va avea biruință?

5. Ce reformă a fost necesară, înainte ca Dumnezeu să-i   
 elibereze?
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            Lecția 4. 

Dumnezeu 
luptă pentru Israel

„Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne 
bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.” (Psal-
mii 20:7). 

PREGĂTIREA PENTRU LUPTĂ

1. Ce pregătiri s-au făcut în Israel pentru a ține piept   
 invaziei dușmanilor? Judecători 6:33-35.

2. Ce a constat Domnul cu privire la numărul poporului   
 care se adunare pentru luptă? Judecători 7:2. 

„Deoarece numărul oștirii sale, în comparaţie cu al vrăjmașilor, 
era așa de mic, Ghedeon se reţinuse să vestească anunţul obiș-
nuit. Când i s-a spus că oastea lui este prea mare, a fost umplut 
de uimire. Dar Domnul a văzut mândria și necredinţa din inima 
poporului. Înflăcăraţi de chemările stăruitoare ale lui Ghedeon, ei 
au venit hotărâţi la arme, dar mulţi s-au umplut de teamă la vede-
rea carelor madianiţilor. Și, cu toate acestea, dacă Israel ar fi biruit, 
tocmai unii ca aceștia și-ar fi însușit slava, în loc de a recunoaște 
că biruinţa era a lui Dumnezeu.” (Patriarhi şi profeți, cap. 53).  
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SELECȚIE
3. Ce apel a făcut Ghedeon la porunca lui Dumnezeu?   
 Câți au plecat acasă? Judecători 7:3.

„Ghedeon a ascultat de porunca Domnului și, cu strângere de 
inimă, a văzut cum douăzeci și două de mii, sau mai mult de două 
treimi din toată oastea, au plecat la casele lor.” (Idem). 

4. Care a fost al doilea mod prin care tabăra a fost  
 încercată? Judecători 7:4-6. 

„Caracterul este adesea pus la încercare prin mijloacele cele 
mai simple. Aceia care în timp de primejdie au fost lacomi să-și 
satisfacă nevoile nu sunt oamenii pe care te poţi sprijini la vreme 
de nevoie. Domnul nu are loc în lucrarea Lui pentru cei delăsători 
sau doritori de a-și satisface propriile plăceri. Bărbaţii aleși de El 
au fost acei câţiva care n-au îngăduit ca nevoile proprii să-i îm-
piedice de la împlinirea datoriei.” (Idem).  

UN NUMĂR MIC
5. Câți oameni au rămas în tabără după a doua probă?   
 Judecători 7:6.

„Cei trei sute de bărbaţi aleși nu numai că aveau curaj și stă-
pânire de sine, dar erau și bărbaţi ai credinţei. Ei nu se mânjiseră 
cu închinarea la idoli. Dumnezeu putea să-i călăuzească și prin ei 
să-l salveze pe Israel. Succesul nu depinde de număr. Dumnezeu 
poate să salveze atât printr-un număr mic, cât și printr-un număr 
mare. El este proslăvit nu atât de mult prin numărul, cât prin ca-
racterul acelora care-I servesc.” (Idem). 
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6. Ce asigurare a primit Ghedeon? Judecători 7:7.

VIZITA ÎN TABĂRĂ

7. Ce i-a cerut Domnul lui Ghedeon pentru a-l încuraja?   
 Judecători 7:9-11. 

„Dumnezeu nu alege totdeauna pentru lucrarea Sa oameni cu 
talente prea deosebite, ci îi alege pe aceia de care Se poate ser-
vi mai bine. „Smerenia merge înaintea slavei” (Proverbe 15:33). 
Domnul poate să lucreze cel mai bine prin aceia care sunt cei mai 
conștienţi de lipsa lor de putere și care se încred în El, în calitatea 
Sa de Conducător și Izvor al puterii lor. El vrea să-i facă puter-
nici, prin aceea că unește slăbiciunea lor cu puterea Sa, și înţelepţi, 
prin aceea că unește neștiinţa lor cu înţelepciunea Sa.” (Idem).  

8. Ce a aflat Ghedeon și tovarășul său în tabăra    
 vrăjmașilor, și ce interpretare au dat ei visului?  
 Judecători 7:13-15. 

„Ghedeon a recunoscut glasul lui Dumnezeu ce-i vorbea prin 
acești madianiţi străini. Înapoindu-se la mica ceată de bărbaţi 
care era sub comanda lui, le-a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat 
în mâinile voastre tabăra lui Madian”.” (Idem). 
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BIRUINȚĂ DEPLINĂ
9. Descrieți modul în care a fost nimicit poporul Madian.   
 Judecători 7:16-25.

„Prin sfat dumnezeiesc, i s-a dat un plan de atac pe care a 
pornit imediat să-l execute. Cei trei sute de bărbaţi trebuia să fie 
împărţiţi în trei cete. Fiecărui bărbat i s-a dat câte o trâmbiţă și 
câte un ulcior cu o făclie în el. Bărbaţii au fost dispuși în așa fel, 
încât se apropiau de madianiţi din trei părţi deosebite. La mie-
zul nopţii, când trâmbiţa lui Ghedeon a dat semnalul, cele trei 
cete au sunat și ele din trâmbiţele lor și, spărgându-și ulcioarele și 
înălţând făcliile aprinse, s-au aruncat asupra inamicului cu înspăi-
mântătorul strigăt de război: „Sabia Domnului și a lui Ghedeon!” 

Oastea somnoroasă a fost trezită deodată de groază. Din toate 
părţile se vedeau luminile făcliilor care ardeau. Din toate părţile 
se auzeau sunetul trâmbiţelor și strigătele de război ale atacato-
rilor. Crezând că sunt în voia unei puteri copleșitoare, madianiţii 
au fost loviţi de panică. Cu strigăte sălbatice de groază fugeau ca 
să-și scape viaţa și, luându-i pe propriii tovarăși de arme drept 
vrăjmași, s-au omorât unii pe alţii.” (Idem).  

10. Cât timp s-a bucurat Israel de pace după înfrângerea   
 madianiților? Judecători 8:28. Ce putem învăța din   
 această istorie?

„Planul cel mai bine pus la punct pe care l-au inventat vreodată 
oamenii fără a cere sfat de la puterea și înţelepciunea lui Dum-
nezeu se va dovedi aducător de înfrângere, în timp ce metodele 
cele mai puţin promiţătoare vor aduce succes, dacă sunt rânduite 
de Dumnezeu și sunt executate cu umilinţă și credinţă. Credinţa 
în Dumnezeu și ascultarea de voinţa Sa sunt pentru creștin tot 
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atât de însemnate în luptele spirituale cum erau pentru Iosua și 
Ghedeon în bătăliile lor cu canaaniţii. Prin manifestările repetate 
ale puterii Sale pentru binele lui, Dumnezeu dorea să-l facă pe 
Israel să aibă credinţă în El și să caute cu încredere ajutorul Lui 
în orice necaz. El este tot atât de binevoitor de a lucra împreună 
cu eforturile poporului Său și de a face lucruri mari prin unelte 
slabe. Întregul cer așteaptă ca noi să cerem puterea și înţelepciu-
nea cerului.” (Idem).  

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1. Ce trebuia să facă Ghedeon înainte de a pleca la luptă și  
 de ce a omis el acest lucru?

2. Cum s-a simțit Ghedeon când a văzut cât de mulți   
 pleacă din tabără?

3. De ce depinde întotdeauna succesul?

4. Ce fel de oameni poate folosi Dumnezeu cu succes   
 pentru a-Și aduce la îndeplinire lucrarea?

5. Care sunt armele cu care un creștin poate câștiga   
 biruință în lupta spirituală?
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Lecția 5. 

Samson
„Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, 

şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cu-
cereşte cetăţi.” (Proverbele 16:32). 

PREGĂTIRI PENTRU UN NOU ELIBERATOR

1. Ce pregătiri a făcut Dumnezeu pentru nașterea celui   
 prin care intenționa să-i elibereze pe israeliți?    
 Judecători 13:1-7. 

„În mijlocul apostaziei care se întindea tot mai mult, închină-
torii credincioși ai lui Dumnezeu au continuat să se roage stă-
ruitor pentru eliberarea lui Israel. Chiar dacă părea că nu sunt 
ascultaţi, chiar dacă an după an puterea apăsătorilor devenea tot 
mai chinuitoare, providenţa divină le pregătea totuși un ajutor. 
Chiar în primii ani ai apăsării din partea filistenilor, s-a născut un 
copil prin care Dumnezeu a rânduit să umilească puterea acestor 
vrăjmași puternici.” (Patriarhi şi profeți, cap. 54). 

2. Cât de mult s-au implicat părinții viitorului eliberator   
 în a colabora cu Dumnezeu? Judecători 13:8-14. 

„Îngerul Domnului” i S-a arătat soţiei sterpe a lui Manoah, 
cu vestea că ea va naște un fiu prin care Domnul dorea să încea-
pă să-l izbăvească pe Israel. În vederea acestui lucru, Îngerul i-a 
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dat îndrumări atât cu privire la propria ei viaţă, cât și cu privire 
la educaţia copilului... Copilul făgăduit lui Manoah era rânduit 
de Dumnezeu să facă o lucrare însemnată, iar pentru a câștiga 
însușirile necesare acestei însărcinări era nevoie să fie bine îndru-
mate atât deprinderile mamei, cât și ale copilului. După porunca 
Îngerului, Manoah nu trebuia să-i îngăduie soţiei sale să bea vin 
sau băutură îmbătătoare și nici să mănânce ceva necurat.” (Idem). 

COPILUL FĂGĂDUIT

3. Cum s-a numit copilul promis și ce știm despre el?   
 Judecători 13:24. 

„Făgăduinţa dată de Dumnezeu lui Manoah a fost împlinită la 
vremea ei prin nașterea unui fiu, căruia i s-a dat numele Samson.” 
(Idem).  

4. Prin ce semn vizibil dovedea Samson că este închinat   
 Domnului? Judecători 13:5; 16:17.

„Pe măsură ce creștea, băiatul dovedea că era înzestrat cu o 
putere corporală nemaipomenită. Totuși, aceasta depindea nu atât 
de mult — cum de altfel știau prea bine și Samson, și părinţii lui 
— de mușchii lui cei puternici, cât de starea lui de nazireu, al cărei 
semn era părul lui lung.” (Idem).  

PUTEREA LUI SAMSON
5. Cât de puternic era Samson? Judecători 14:5, 6.  
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„Fizic, Samson era cel mai puternic om de pe pământ, dar în 
ce privește stăpânirea de sine, cinstea și tăria sufletească se găsea 
printre cei mai slabi. Mulţi privesc în chip greșit patimile tari ca 
fiind tărie de caracter, când de fapt omul care se lasă stăpânit de 
patimile sale este un om slab. Adevărata mărime a unui om se 
măsoară după tăria sentimentelor pe care și le stăpânește, și nu 
după a acelora care-l stăpânesc.” (Idem). 

6. Cum a scăpat el din mâna vrăjmașilor săi? Judecători   
 15:10-15; 16:2, 3.

„După această biruinţă izraeliţii l-au făcut pe Samson jude-
cător și el a domnit douăzeci de ani peste Israel... Dacă ar fi fost 
gata să se unească cu Samson și să exploateze biruinţa, izraeliţii ar 
fi scăpat de puterea apăsătorului. Dar ajunseseră lași și lipsiţi de 
curaj. Ei au neglijat să împlinească însărcinarea pe care le-o dă-
duse Dumnezeu, și anume să-i alunge pe păgâni; se făcuseră păr-
tași la datinile lor degradante, suferiseră ororile lor și le scuzaseră 
chiar și nedreptăţile, atâta timp cât nu erau îndreptate împotriva 
lor. Când au fost aduși sub puterea apăsătorului, s-au plecat ca 
niște sclavi la această umilire de care ar fi putut să scape dacă ar fi 
ascultat de Dumnezeu. Chiar și atunci când Domnul a ridicat un 
salvator între ei, nu rareori l-au părăsit și s-au unit cu vrăjmașii.” 
(Idem). 

SLĂBICIUNEA LUI SAMSON
7. Ce greșeli a făcut Samson în relațiile sale de prietenie?   
 Judecători 14:1-3. Ce s-a întâmplat cu soția lui?  
 Judecători 14:10-19; 15:1-5. 

„Chiar atunci când a ajuns la vârsta de bărbat, când trebuia 
să îndeplinească chemarea dumnezeiască — mai presus de toa-
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te, timpul când trebuia să-I rămână credincios lui Dumnezeu — 
Samson a intrat în legături cu vrăjmașii lui Israel. El n-a întrebat 
dacă Îl poate proslăvi mai bine pe Dumnezeu dacă se unește cu 
persoana pe care și-a ales-o singur sau dacă nu cumva se situează 
într-o poziţie din care nu poate îndeplini scopul ce trebuia să fie 
realizat prin viaţa lui. Dumnezeu le-a făgăduit înţelepciune tutu-
ror celor care caută să-L proslăvească, dar aceia care sunt nesăţioși 
în a-și împlini poftele nu au nicio făgăduinţă.” (Idem). 

„Dar cu toate că abia scăpase, nu s-a lăsat de faptele lui rele. Nu 
a mai îndrăznit să se ducă între filisteni, dar a continuat să caute 
acele plăceri senzuale care l-au dus la pieire.” (Idem). 

8. Cum a încercat Dalila să afle secretul puterii lui Samson?  
 Judecători 16:4-17.

„În fiecare zi Dalila insista cu cererea ei, până când „sufletul 
său s-a umplut de o neliniște de moarte”; dar, cu toate acestea, o 
putere ciudată îl ţinea legat de ea. Biruit în cele din urmă, Samson 
i-a destăinuit taina.” (Idem). 

SAMSON ARESTAT
9. Ce s-a întâmplat când filistenii au aflat secretul puterii   
 sale? Judecători 16:18-21. De ce nu l-a mai salvat  
 Dumnezeu de data aceasta?

„Nu era nicio putere în părul său lung, dar era un semn al cre-
dincioșiei lui faţă de Dumnezeu; și când simbolul a fost sacrificat 
prin lăsarea în voia împlinirii patimilor, binecuvântările — al că-
ror semn era — au fost și ele pierdute.” (Idem). 
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10. Cum s-a răzbunat Samson înainte de moartea sa?  
 Judecători 16:22-30.

„Făgăduinţa lui Dumnezeu, că prin Samson „va începe să iz-
băvească pe Israel de mâna filistenilor”, se împlinise; dar cât de 
întunecoasă și teribilă fusese istoria acestei vieţi, care ar fi putut 
să fie o laudă pentru Dumnezeu și o cinste pentru popor! Dacă 
Samson ar fi rămas credincios chemării sale cerești, planul lui 
Dumnezeu s-ar fi putut realiza pentru onoarea și slava Sa. Dar el 
s-a lăsat în voia ispitelor, iar misiunea lui s-a împlinit în înfrânge-
re, robie și moarte.” (Idem). 

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1. Ce instrucțiuni au primit Manoah și soția sa cu privire   
 la copilul care urma să se nască?

2. Prin ce se deosebea Samson de alți tineri de vârsta lui?

3. Ce plan avea Dumnezeu pentru israeliți, dacă ei ar fi   
 colaborat cu El și cu eliberatorul pe care li-l dăduse?

4. În ce domeniu al vieții s-a dovedit Samson a fi un om   
 slab?

5. În ce consta de fapt puterea lui Samson?
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            Lecția 6.

Copilul Samuel
„Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă pur-

tarea lui va fi curată şi fără prihană.” (Proverbele 20:11).

ANA – FEMEIA CREDINCIOASĂ

1. Cu ce problemă se confrunta Ana în familia ei?  
 1 Samuel 1:1-8. 

„Binecuvântarea căutată cu atâta râvnă de toţi evreii era reţi-
nută de la această pereche temătoare de Dumnezeu: în casa lor nu 
se auzea glas vesel de copil, iar dorinţa de a-și perpetua numele 
l-a făcut pe soţ — așa cum se întâmplase cu mulţi alţii — să în-
cheie o a doua căsătorie. Dar pasul acesta, care fusese făcut din 
lipsă de credinţă, nu a adus fericire. S-au adăugat la familie băieţi 
și fete; dar bucuria și frumuseţea sfintei rânduieli divine a fost în-
tinată, iar pacea familiei nimicită. Penina, noua soţie, era geloasă 
și mărginită și se purta cu îngâmfare și neobrăzare. Pentru Ana 
părea că pierise orice nădejde, iar viaţa i se arăta ca o povară; cu 
toate acestea, ea suporta încercarea cu blândeţe și fără să murmu-
re.” (Patriarhi şi profeți, cap. 55). 

2. La cine a apelat Ana pentru ajutor? 1 Samuel 1:9-11.   
 Ce părere avea preotul despre ea și ce explicație i-a dat   
 Ana? 1 Samuel 1:12-18. 
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„Ana nu a rostit nicio mustrare. Ea a lăsat asupra Domnului 
povara pe care nu o putea împărţi cu niciun prieten de pe pământ. 
Se rugă stăruitor ca El să îndepărteze de la ea ocara și să-i acorde 
darul scump de a avea un fiu pe care să-l îngrijească și să-l crească 
pentru El. Ea făcu și un vot solemn, că îl va consacra chiar de 
la naștere pe fiul ei lui Dumnezeu, dacă i se va asculta cererea.” 
(Idem).  

ANA PRIMEȘTE UN FIU
3. Cum a răsplătit Dumnezeu credința Anei? 1 Samuel   
 1:20. 

„Rugăciunea Anei a fost ascultată; ea a primit darul pe care-l 
ceruse cu atâta ardoare. Privind la copil, ea l-a numit Samuel, 
„căci de la Domnul l-am cerut”.” (Idem). 

4. Ce s-a hotărât ea să facă cu băiatul? 1 Samuel 1:21-28. 

„Îndată ce copilul a fost destul de mare pentru a fi despărţit 
de mama lui, ea și-a împlinit juruinţa. Își iubea copilul cu tot 
devotamentul inimii de mamă; privind la puterile lui ce creșteau 
și ascultându-i vorbirea copilărească, iubirea ei îl învăluia tot mai 
mult în fiecare zi. Era unicul ei fiu, darul deosebit al Cerului; dar 
ea îl primise ca pe o comoară consacrată lui Dumnezeu și nu voia 
să oprească ce era al Dătătorului.” (Idem). 

COPILUL DE LA TEMPLU

5. Ce făcea Samuel la templu? 1 Samuel 2:18.Cum îi purta  
 mama lui de grijă? 1 Samuel 2:19. 
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„Când a fost despărţită de copil, iubirea ei nu a încetat. În fi-
ecare zi, el era obiectul rugăciunilor ei. În fiecare an, îi lucra cu 
mâna ei o hăinuţă și când, împreună cu soţul ei, se urca la Silo ca 
să se roage, îi dădea copilului această amintire a iubirii ei. Fiecare 
fir din hăinuţă era împletit cu o rugăciune ca el să fie curat, nobil 
și sincer. Ea nu a cerut în rugăciune mărire lumească pentru fiul 
ei, dar a stăruit cu toată râvna ca el să ajungă la mărirea aceea pe 
care o preţuiește Cerul — să-L onoreze pe Dumnezeu și să fie o 
binecuvântare pentru semenii lui.” (Idem).  

6. Ce răsplată a primit Ana pentru bunăvoința ei de a-l   
 dărui pe Samuel Domnului? 1 Samuel 2:20-21. 

„Rugăciunea Anei a fost ascultată; ea a primit darul pe care-l 
ceruse cu atâta ardoare. Privind la copil, ea l-a numit Samuel, 
„căci de la Domnul l-am cerut”... Ce răsplătire a avut Ana! și ce 
încurajare spre credincioșie este exemplul ei! Fiecărei mame i-au 
fost încredinţate prilejuri de o valoare ce nu poate fi măsurată și 
interese nemărginit de scumpe. Cercul modest de activitate și în-
deplinirea unor datorii fără strălucire, pe care multe femei le pri-
vesc ca pe o sarcină obositoare, trebuie să fie socotite ca o lucrare 
nobilă și măreaţă. Este privilegiul mamei să devină o binecuvân-
tare pentru omenire prin influenţa ei, iar îndeplinirea acestei în-
datoriri va aduce bucurie propriei ei inimi. Ea poate să netezească 
drumul care, prin soare și umbră, duce spre înălţimi măreţe. Dar 
numai atunci când ea caută să urmeze în propria ei viaţă învăţă-
turile Domnului Hristos, numai atunci poate nădăjdui mama să 
formeze caracterul copiilor ei după chipul divin.” (Idem).  

DUMNEZEU ÎI VORBEȘTE LUI SAMUEL
7. Ce glas a auzit Samuel într-o noapte și ce a făcut el?  
 1 Samuel 3:4-9. Ce fel de copil era Samuel?
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„Samuel a fost un copil înconjurat de un mediu din cele mai 
stricate. El a văzut și auzit lucruri care îi întristau sufletul... Ca-
racterul lui era fără pată. El nu se făcea părtaș și nu avea nici cea 
mai mică plăcere în păcatele care umpleau Israelul într-un mod 
înfricoșător. Samuel Îl iubea pe Dumnezeu; el avea o legătură atât 
de strânsă cu cerul, încât un înger a fost trimis ca să vorbească cu 
el despre păcatele fiilor lui Eli, care întinau pe Israel.” (Mărturii 
pentru comunitate, vol. 3, p. 472).

8. Cât timp a fost Samuel judecător în Israel? 1 Samuel   
 7:15. 

„Dumnezeu a ridicat pe Samuel ca să judece pe Israel. El era 
cinstit de tot poporul. Dumnezeu trebuia să fie recunoscut ca ma-
rele Conducător al lor, iar El le rânduia conducătorii, îi umplea 
cu Duhul Său și le transmitea voia Sa prin îngerii Săi.” (Adevărul 
despre îngeri, p. 119). 

SAMUEL UN PROFET AL DOMNULUI

9. Care era relația lui Samuel cu Dumnezeu pe măsură ce   
 creștea? 1 Samuel 3:19-21. 

„Era obiceiul ca leviţii să nu intre în lucrarea lor înainte de 
vârsta de douăzeci și cinci de ani, dar Samuel a făcut o excepţie 
de la această regulă. În fiecare an a văzut cum i se încredinţau 
noi slujbe însemnate și, încă de când era copil, i s-a dat să poarte 
un efod de in, ca semn al consacrării lui în slujba Sanctuarului. 
Oricât de tânăr a fost Samuel la data aducerii lui pentru a sluji în 
Sanctuar, i s-au încredinţat chiar de atunci lucrări în slujba Dom-
nului, potrivit cu capacitatea lui. Acestea au fost la început foarte 
modeste și nu întotdeauna plăcute; dar au fost îndeplinite cât se 
putea mai bine și cu inimă voioasă. Religia lui se extindea asupra 
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tuturor îndatoririlor vieţii. El se socotea un serv al lui Dumnezeu, 
iar lucrarea sa — ca fiind a lui Dumnezeu.” (Idem).  

10. Ce putem învăța din experiența lui Samuel? Coloseni   
 3:23. 

„Dacă copiii ar fi învăţaţi să considere șirul neîntrerupt al da-
toriilor umile de fiecare zi, rânduite lor de Dumnezeu, ca o școală, 
în care trebuie să se formeze pentru a putea ajunge să facă un 
serviciu credincios și rodnic, cât de atrăgătoare și onorabilă s-ar 
dovedi lucrarea lor. Fiecare datorie, privită ca fiind de îndeplinit 
pentru Domnul, îi dă omului un imbold deosebit să facă până și 
cea mai modestă lucrare și îi leagă pe lucrătorii de pe pământ de 
fiinţele sfinte, care fac voia Domnului din cer.” (Idem). 

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1. Care era necazul Anei care o supăra mereu?

2. La cine a apelat ea pentru ajutor?

3. Cum a răsplătit-o Dumnezeu?

4. Ce a făcut Ana cu copilul pe care l-a primit?

5. Ce fel de copil era micuțul Samuel?



35

Lecția 7. 

Eli și fiii lui
„Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat 

de capul lui face ruşine mamei sale.” (Proverbele 29:15). 

FIII LUI ELI

1. Care era caracterul fiilor lui Eli? 1 Samuel 2:12, 17.   
 Cine altcineva mai era vinovat pentru comportamentul  
 lor?

„Dar Eli le-a îngăduit copiilor să-l stăpânească. Tatăl a ajuns 
să fie supus copiilor. Blestemul abaterii s-a văzut lămurit în viaţa 
stricată și purtarea care caracteriza felul de viaţă al copiilor săi. 
Ei nu apreciau cum trebuie caracterul lui Dumnezeu și sfinţenia 
Legii Sale. A fi în slujba Lui era pentru ei un lucru de rând. Din 
tinereţe erau deprinși cu Sanctuarul și serviciul lui; dar, în loc să 
devină mai evlavioși, ei au pierdut orice simţ al sfinţeniei și în-
semnătăţii lui. Tatăl nu le corectase lipsa de respect faţă de auto-
ritatea lui, nu pusese frâu dispreţului lor faţă de serviciul solemn 
de la Sanctuar, iar când au ajuns la vârsta maturităţii, ei erau plini 
de roadele ucigătoare ale îndoielii și revoltei.

Cu toate că nu erau corespunzători nicidecum pentru acest 
serviciu, ei au fost așezaţi totuși ca preoţi în Sanctuar, pentru a 
sluji înaintea lui Dumnezeu.” (Patriarhi şi profeți, cap. 56).  

2. Ce făcea Eli în această situație? 1 Samuel 2:22-24. 
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„Eli era un tată îngăduitor. Întrucât îi plăceau liniștea și pacea, 
nu-și folosea autoritatea pentru a înfrânge relele deprinderi și pa-
siuni ale copiilor săi. În loc să-i judece sau să-i pedepsească, mai 
bine se supunea voii lor și-i lăsa să umble pe căile lor. În loc să 
considere educaţia fiilor săi ca fiind una dintre cele mai de seamă 
răspunderi ale sale, el trata problema aceasta ca pe ceva de mică 
însemnătate” (Patriarhi şi profeți, cap. 56). 

DUMNEZEU MUSTRĂ PE ELI

3. Ce i-a descoperit Domnul copilului Samuel cu privire   
 la familia lui Eli? 1 Samuel 3:11-14. 

„Dumnezeu îl acuzase pe Eli că îi onorează mai mult pe fiii 
săi decât pe Domnul. El îngăduise ca jertfa rânduită de Dumnezeul lui 
Israel ca binecuvântare să devină un obiect de scârbă, mai degrabă 
decât să-i facă de rușine pe fiii săi din cauza purtării lor nelegiuite 
și înjositoare. Aceia care, orbiţi de iubirea faţă de copiii lor, își 
urmează înclinaţia, lăsându-i să-și satisfacă poftele egoiste, și nu 
apără autoritatea lui Dumnezeu, mustrându-le păcatele și pedep-
sind răul, arată lămurit că își onorează mai mult copiii decât pe 
Dumnezeu” (Idem). 

4. Cum a reacționat Eli la această mustrare? 1 Samuel   
 3:18. Cum consideră Dumnezeu atitudinea nepăsătoare   
 a părinților față de o  educație corectă?

„Eli n-a dat pe faţă roadele unei adevărate căinţe. El și-a recu-
noscut vinovăţia, dar a neglijat să dea la o parte păcatul.” (Idem). 

„Nu este un blestem mai mare pentru o familie decât de a-i 
lăsa pe tineri să aibă propriul lor drum. Când părinţii fac acest lu-
cru și împlinesc fără discernământ toate poftele copiilor, îi răsfaţă 
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în ceea ce știu că nu este spre binele lor, curând copiii pierd orice 
respect faţă de părinţii lor, orice respect faţă de autoritatea lui 
Dumnezeu și a oamenilor, ajungând robii voinţei lui Satana. In-
fluenţa unei asemenea familii este larg răspândită și dezastruoasă 
pentru întreaga societate omenească. Ea crește până când ajunge 
un curent al răului, din pricina căruia au de suferit familii, grupări 
de oameni și întreaga societate.” (Idem). 

ÎN TIMPUL LUPTEI

5. În ce situație se afla poporul la începutul activității lui   
 Samuel ca judecător în Israel? 1 Samuel 4:2.

„Israel a ieșit înaintea filistenilor, ca să lupte împotriva lor. Au 
tăbărât lângă Eben-Ezer, și filistenii tăbărâseră la Afec”. Aceas-
tă expediţie războinică fusese întreprinsă de izraeliţi fără sfatul 
Domnului, fără colaborarea marelui preot sau a profetului... Po-
porul era vrednic de pedeapsa lui Dumnezeu și, cu toate acestea, 
n-a înţeles că propriile lui păcate erau pricina acestei grozave ne-
norociri.” (Idem).  

6. Ce hotărâre necugetată au luat bătrânii lui Israel în   
 această situație? 1 Samuel 4:3. 

„Domnul nu le dăduse nicio poruncă și nici permisiunea să 
ia chivotul legământului și să-l aducă în mijlocul oștirii; cu toate 
acestea, izraeliţii erau convinși că biruinţa avea să fie a lor și au 
scos mari strigăte când chivotul legământului a fost adus de fiii 
lui Eli în tabără.” (Idem).
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ÎNFRÂNGEREA
7. Cum au reacționat filistenii când chivotul a sosit pe   
 câmpul de luptă? 1 Samuel 4:7-9. 

„Filistenii considerau chivotul legământului ca fiind Dumne-
zeul lui Israel. Toate faptele mari pe care le făcuse Iehova pentru 
poporul Său erau puse pe seama puterii chivotului. Auzind stri-
gătele de bucurie la apropierea lui, au zis: „Ce înseamnă strigătele 
acestea care răsună în tabăra evreilor?” și au auzit că sosise chivotul 
Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că 
Dumnezeu venise în tabără.” (Patriarhi şi profeți, cap. 57). 

8. Cum s-a terminat lupta? 1 Samuel 4:10-11. De ce nu i-a  
 ajutat Dumnezeu?

„Cât timp au ascultat de sfintele porunci, Domnul a fost cu ei 
și a lucrat pentru ei prin nemărginita Lui putere; dar atunci când 
și-au pus nădejdea în chivot, care pentru ei nu mai avea nicio 
legătură cu Domnul și nu L-au mai onorat pe Dumnezeu prin 
ascultare de voinţa Lui descoperită, chivotul nu le putea fi de mai 
mare folos decât oricare altă ladă. Ei priveau chivotul așa cum își 
priveau neamurile idolatre zeii, ca și cum el însuși ar fi posedat 
elementele puterii și mântuirii. Ei călcau Legea pe care o conţi-
nea chivotul; chiar această adorare a lui conducea la formalism, 
făţărnicie și idolatrie. Păcatele i-au despărţit de Dumnezeu și El 
nu le putea oferi biruinţa până când nu se pocăiau și nu se lăsau 
de nelegiuirile lor.” (Patriarhi şi profeți, cap. 57). 

ELI ESTE ÎNȘTIINȚAT
9. Ce i s-a întâmplat lui Eli când a aflat că fusese luat  
 chivotul? 1 Samuel 4:15-18. 
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„Israel fusese lovit de cea mai mare nenorocire posibilă. Chivo-
tul lui Dumnezeu fusese capturat și se afla în stăpânirea vrăjma-
șilor. De fapt, mărirea se îndepărtase din Israel, întrucât simbolul 
prezenţei dăinuitoare a puterii Domnului fusese luat din mijlocul 
lor. De acest chivot sfânt erau legate cele mai minunate descope-
riri ale adevărului și puterii lui Dumnezeu. În vremurile trecute 
se câștigaseră mari biruinţe în luptă oriunde se arăta el. El era 
umbrit de aripile heruvimilor de aur și de măreţia de nedescris a 
prezenţei lui Dumnezeu; preînchipuirea văzută a Dumnezeului 
Celui Prea Înalt odihnise asupra lui în Sfânta Sfintelor. Dar de 
data aceasta el nu adusese biruinţa. Nu se dovedise a fi un scut și, 
de aceea, o mare întristare domnea în Israel.” (Idem).  

10. Cine altcineva a avut de suferit în acea zi? 1 Samuel   
 4:19-20. Ce nume a pus ea copilului? 1 Samuel 4:21. 

„Soţia lui Fineas, contrar ticăloșiei soţului ei, era o femeie care 
se temea de Dumnezeu. Moartea socrului și a soţului ei și, mai 
presus de toate, vestea luării chivotului legământului i-au prici-
nuit moartea. Ea și-a dat seama că și ultima nădejde pentru Israel 
fusese pierdută și i-a dat copilului pe care-l născuse în acea oră 
nefericită numele I-Cabod. I-Cabod înseamnă „Nu mai e slavă”. 
Odată cu ultima suflare, șopti din nou: „S-a dus slava lui Israel, 
căci chivotul lui Dumnezeu este luat”.” (Idem). 

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE
1. De ce-l considera Dumnezeu vinovat și pe Eli de  
 păcatele fiilor săi? 
2. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre părinții care   
 satisfac toate poftele copiilor lor?
3. Ce hotărâre a luat poporul când a văzut că sunt pe   
 punctul de a pierde lupta?
4. De ce a fost această decizie una greșită? 
5. Ce însemna chivotul pentru Israel și cum se simțeau ei   
 acum, când acesta a fost capturat de vrăjmași?
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            Lecția 8.

Chivotul la filisteni
„Ea a zis: „S-a dus slava din Israel, căci chivotul lui 

Dumnezeu este luat.” (1 Samuel 4:22). 

CHIVOTUL DIN CORTUL ÎNTÂLNIRII

1. Ce poruncă a primit Moise cu privire la o piesă de  
 mobilier din cortul întâlnirii? Exodul 25:10, 16, 22.

Chivotul era o ladă din lemn de salcâm, poleită pe dinăuntru 
și pe dinafară cu aur și având un chenar, ca o coroană, în partea 
de sus. El a fost făcut ca să păstreze tablele de piatră, pe care 
Dumnezeu personal scrisese Cele Zece Porunci. De aceea, era 
numit chivotul testamentului lui Dumnezeu, deoarece Cele Zece 
Porunci stăteau la baza legământului, sau chivotul legământului 
făcut între Dumnezeu și Israel.” (Patriarhi şi profeți, cap. 30). 

2. În care încăpere a cortului se afla chivotul? Ce știm   
 despre acest loc? Leviticul 16:2. 

„Dincolo de perdeaua dinăuntru se afla Sfânta sfintelor, unde 
era concentrat serviciul simbolic al ispășirii și mijlocirii și care al-
cătuia inelul de legătură dintre cer și pământ. În această încăpere 
se afla chivotul.” (Idem).  
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ROLUL CHIVOTULUI
3. Ce însemna chivotul pentru poporul Israel? 1 Regi 8:21. 

4. Care este legământul pe care Domnul l-a făcut cu  
 poporul Său, după ce i-a scos din Egipt? Deuteronom   
 4:1, 2, 13. 

„Legea lui Dumnezeu, cuprinsă în chivot, era marea regulă a 
neprihănirii și a judecăţii. Legea îl osândea la moarte pe cel ce o 
călca, dar deasupra Legii era tronul milei, pe care se descoperea 
prezenţa lui Dumnezeu și de unde, în virtutea ispășirii, păcătosu-
lui ce se pocăia îi era acordată iertarea. Astfel, în lucrarea Domnu-
lui Hristos pentru mântuirea noastră, simbolizată prin serviciul 
de la sanctuar, „bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și 
pacea se sărută”.” (Patriarhi şi profeți, cap. 30). 

CHIVOTUL CAPTURAT 

5. Ce au făcut filistenii cu chivotul? 1 Samuel 5:1, 2. Ce   
 s-a întâmplat în ziua următoare? 1 Samuel 5:3-5.

„Filistenii duseseră chivotul legământului în triumf la Asdod, 
una dintre cele cinci cetăţi — capitală ale lor, și-l așezaseră în 
templul zeului lor, Dagon. Ei își închipuiau că puterea care până 
atunci însoţise chivotul legământului le aparţinea și că aceasta, 
unită cu puterea lui Dagon, îi va face invincibili. Dar, când au 
intrat în templu a doua zi, o scenă care i-a umplut de groază li s-a 
înfăţișat privirilor... Preoţii și poporul s-au umplut de groază; ei 
considerau această întâmplare plină de mister ca fiind o prevestire 
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rea, care însemna nimicirea lor și a zeilor lor în faţa Dumnezeu-
lui lui Israel. În cele din urmă, au scos chivotul legământului din 
templu și l-au așezat într-o clădire deosebită.” (Idem). 

6. Cum au continuat pedepsele lui Dumnezeu asupra  
 filistenilor? 1 Samuel 5:6-9.

„Dar molima a mers în urma lui și locuitorii cetăţii aceleia l-au 
trimis mai departe, la Ecron... După acest timp, filistenii erau tot 
atât de dornici de a scăpa de el, pe cât de mult doriseră să-l aibă în 
stăpânire. În loc să fie un izvor de putere pentru ei, ajunsese să fie 
o povară grea și un mare blestem. Cu toate acestea, nu știau ce să 
facă deoarece, oriunde era dus, judecăţile lui Dumnezeu veneau 
după el.” (Idem). 

ÎNAPOIEREA CHIVOTULUI
7. Ce decizie au luat filistenii în cele din urmă? 1 Samuel   
 5:11-12. Cât timp a stat acesta la filisteni? 1 Samuel 6:1. 

8. Ce respect au arătat filistenii față de Dumnezeu atunci   
 când au înapoiat chivotul? 1 Samuel 6:3-12. 

„După superstiţiile care domneau, domnitorii filistenilor au 
sfătuit poporul să facă niște chipuri ale plăgilor cu care au fost 
loviţi.

Acești bărbaţi înţelepţi au recunoscut o putere tainică ce în-
soţea chivotul legământulului — o putere pe care mintea lor era 
incapabilă de a o pătrunde. Cu toate acestea nu au sfătuit popo-
rul să se depărteze de idolatrie, servind Domnului. Ei continuau 
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să-L urască pe Dumnezeul lui Israel, cu toate că prin judecăţile 
Sale copleșitoare au fost constrânși să-I recunoască autoritatea. 
Se poate întâmpla și astăzi la fel: păcătoșii să fie convinși prin 
judecăţile lui Dumnezeu că e zadarnic să se lupte împotriva Lui. 
Ei pot fi determinaţi să se supună puterii Sale, în timp ce în ini-
ma lor se răzvrătesc împotriva stăpânirii Sale. O astfel de supu-
nere nu îl poate salva pe păcătos. Inima trebuie să se predea lui 
Dumnezeu — trebuie să fie supusă de harul divin, mai înainte ca 
pocăinţa omului să poată fi primită.” (Idem).  

SOSIREA CHIVOTULUI
9. Cum au primit israeliții chivotul? 1 Samuel 6:13-16. Ce  
 greșeală au făcut ei și cum i-a pedepsit Dumnezeu?  
 1 Samuel 6:19-20. 

„Oamenii din Bet-Șemeș erau curioși să știe ce putere mare 
era în acel chivot, care-l făcea să îndeplinească lucruri așa de mi-
nunate. Ei vedeau chivotul ca fiind puternic de la sine și nu Îi 
atribuiau puterea lui Dumnezeu. Numai bărbaţi numiţi special 
pentru acest scop sfânt puteau privi chivotul, descoperit de în-
velitorile lui, fără a fi uciși, pentru că era ca și cum L-ar fi privit 
pe Însuși Dumnezeu. Când oamenii, pentru a-și satisface curi-
ozitatea, au deschis chivotul să privească în colţurile lui tainice 
și sacre, lucru pe care păgânii idolatri nu îndrăzniseră să-l facă, 
îngerii care-l însoţeau au omorât peste cincizeci de mii dintre ei.” 
(Istoria mântuirii, cap. 24).  

10. Unde a fost păstrat chivotul timp de douăzeci de ani?   
 1 Samuel 7:1. De ce chivotul putea fi pentru unii   
 o pricină de pedeapsă, iar pentru alții o binecuvântare?   
 1 Samuel 7:2-6. 
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„Oamenii din Bet-șemeș au răspândit grabnic vestea că chivo-
tul legământului este la ei și oamenii din toate locurile învecinate 
au început să vină să salute întoarcerea lui... Dacă închinătorii 
și-ar fi recunoscut păcatele și s-ar fi pocăit, binecuvântarea Dom-
nului ar fi venit asupra lor. Dar ei n-au ascultat cu credincioșie 
de Legea Sa și, chiar dacă se bucurau de înapoierea chivotului ca 
de un prevestitor de bine, nu-și dădeau seama de sfinţenia lui.” 
(Idem). 

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1. Ce era chivotul și ce conținea el? 

2. Ce legământ a făcut Dumnezeu cu poporul la darea   
 legii, pentru care chivotul era o mărturie permanentă?
 
3. Unde au dus filistenii chivotul și ce li s-a întâmplat?

4. Deși filistenii au fost determinați să recunoască  
 superioritatea puterii lui Dumnezeu, de ce nu au fost ei  
 iertați?

5. De ce au existat situații când, datorită prezenței  
 chivotului, au murit oameni, chiar din poporul Israel?
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Lecția 9. 

Primul împărat al lui Israel
„Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în 

tot ce-ţi va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine Mă 
leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei.” (1 Samuel 8:7).

POPORUL CERE UN REGE
1. Ce cerere au adresat israeliții lui Samuel? Ce argumente  
 au adus ei? 1 Samuel 8:4-5. 

„Ademeniţi de luxul și fastul domnitorilor păgâni, izraeliţii 
s-au săturat de simplitatea lor. Invidia și gelozia s-au ivit între 
seminţii. Dezbinarea lăuntrică i-a făcut slabi; au fost expuși fără 
încetare atacurilor vrăjmașilor lor păgâni, iar poporul a ajuns la 
părerea că seminţiile trebuie să se unească sub o conducere puter-
nică, centrală, pentru a-și menţine poziţia între păgâni. Cu cât se 
îndepărtau mai mult de Legea lui Dumnezeu, cu atât mai mult 
doreau să scape de stăpânirea Domnului lor divin, și așa s-a răs-
pândit pretutindeni în Israel dorinţa după monarhie.” (Patriarhi 
şi profeți, cap. 59). 

2. Cum a privit Samuel această cerere și ce a făcut el?  
 1 Samuel 8:6. Ce răspuns a primit? 1 Samuel 8:7-9. 

„Din timpul lui Iosua nu mai fusese condus Israel cu așa mare 
înţelepciune și atâta succes, ca sub administraţia lui Samuel... 



46

Cazurile de abuz din mijlocul poporului nu fuseseră făcute cu-
noscute lui Samuel. Dacă i s-ar fi spus ce purtări rele au fiii săi, el 
i-ar fi demis imediat; dar nu lucrul acesta îl doreau petiţionarii. 
Samuel a văzut că adevăratul lor motiv era mândria și nemulţu-
mirea, iar cererea lor era urmarea unei intenţii bine cumpănite și 
hotărâte. Împotriva lui Samuel nu se ridica nicio plângere. Toţi 
recunoșteau cinstea și înţelepciunea conducerii sale, dar bătrânul 
profet a văzut în cererea lor o acuzaţie împotriva lui și o încercare 
directă de a-l da la o parte. Totuși, el nu și-a trădat adevăratele 
sentimente; n-a rostit niciun reproș, ci a adus problema aceasta 
înaintea Domnului, în rugăciune, și a căutat sfat numai la El.” 
(Idem). 

CE ÎNSEAMNĂ SĂ AI REGE
3. Ce a spus Samuel poporului pentru a le explica ce  
 înseamnă să ai rege? 1 Samuel 8:10-18. 

„În chip credincios, el le-a descris poverile ce vor fi așezate asu-
pra lor și le-a arătat deosebirea dintre o astfel de stare de apăsare 
și starea lor actuală de relativă libertate și prosperitate... Oricât de 
împovărătoare ar fi văzut că sunt cererile monarhiei, de îndată ce 
monarhia a fost stabilită, ei nu mai puteau s-o desfiinţeze după 
buna lor plăcere.” (Idem). 

4. Cât de dispus a fost poporul să-l asculte? 1 Samuel 8:19. 

„Când oamenii aleg să meargă pe căile lor fără să ceară sfat 
de la Dumnezeu sau dacă acţionează împotriva voinţei Lui clar 
descoperite, El le satisface dorinţele pentru ca, prin experienţa 
amară care urmează, să-i facă să-și dea seama de nebunia lor și să 
se căiască de păcatele lor. Tot ce dorește inima omului împotriva 
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voii lui Dumnezeu se va dovedi în final că e mai mult un necaz 
decât o bucurie. Dumnezeu dorea ca poporul Său să privească la 
El ca fiind unicul Legiuitor și unicul Izvor de putere. Simţind 
dependenţa lor de Dumnezeu, ei aveau să fie continuu atrași tot 
mai aproape de El. Aveau să fie înălţaţi, înnobilaţi și făcuţi co-
respunzători pentru înaltul destin la care El îi chemase ca popor 
ales al Său. Dar prin așezarea unui om pe tron, gândurile lor erau 
îndepărtate de Dumnezeu. În cazul acesta își puneau nădejdea 
mai mult în om și mai puţin în puterea dumnezeiască, iar greșelile 
împăratului aveau să-i ducă la păcat și să îndepărteze naţiunea de 
Dumnezeu.” (Idem).  

DUMNEZEU ALEGE UN REGE
5. Cine era tânărul asupra căruia Dumnezeu l-a îndrumat  
 pe Samuel să se îndrepte pentru a-l unge împărat?  
 1 Samuel 9:1, 2, 15- 17.

6. Ce transformare a avut loc în Saul, imediat după ce a   
 primit ungerea de împărat? 1 Samuel 10:1, 9. 

„Când Saul s-a unit cu profeţii serviciului de adorare a lui Dum-
nezeu, s-a produs în el o mare schimbare prin Duhul lui Dum-
nezeu. Lumina curăţiei și sfinţeniei lui Dumnezeu a strălucit în 
întunericul inimii firești. El s-a văzut așa cum era, cum îl vedea 
Dumnezeu. A văzut frumuseţea sfinţeniei. De acum era chemat 
să ducă lupta împotriva păcatului și a lui Satana și i s-a arătat că 
numai de la Dumnezeu trebuie să primească puterea necesară pen-
tru această luptă. Planul de Mântuire, care mai înainte îi păruse 
întunecos și nelămurit, i-a fost descoperit puterii sale de pricepere. 
Domnul i-a acordat curaj și înţelepciune pentru înalta chemare. El 
i-a descoperit Izvorul puterii și al harului și i-a luminat mintea cu 
privire la cererile lui Dumnezeu și la propria sa datorie.” (Idem). 
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CEREMONIA ÎNCORONĂRII

7. Unde a avut loc investirea lui Saul ca împărat și cum s-a  
 făcut alegerea lui? 1 Samuel 10:17-24. 

„Cu toate că fusese prezisă mai de mult în profeţie apariţia unei 
forme monarhice de conducere a poporului Israel, Dumnezeu Își 
rezervase pentru Sine dreptul de a-l alege pe împăratul lor. Evreii au 
respectat până acum autoritatea lui Dumnezeu, așa încât și acum 
au lăsat alegerea în totul în seama Sa. Alegerea a căzut asupra lui 
Saul, un fiu al lui Chiș, din seminţia lui Beniamin.” (Idem). 

8. Deși își doreau un rege, ce au făcut unii din popor?  
 1 Samuel 10:27. 

„În timp ce, în general, poporul era gata să-l recunoască pe 
Saul ca împărat, s-a format totuși un puternic partid advers. Căci 
alegerea unui împărat din seminţia lui Beniamin, cea mai mică 
dintre seminţii — trecând cu vederea atât seminţia lui Iuda, cât și 
pe cea a lui Efraim, cele mai mari și mai puternice seminţii — era 
o desconsiderare pe care n-o puteau admite... Invidia și gelozia 
mocneau în inima multora. Străduinţele depuse din mândrie sau 
înălţare de sine au condus la dezamăgire și nemulţumire.” (Idem).  

DOMNIA ȘI DECĂDEREA LUI SAUL

9. Cu cine a intrat în conflict poporul Israel, imediat după  
 încoronarea lui Saul? 1 Samuel 13:5. Ce greșeală a făcut  
 Saul cu această ocazie? 1 Samuel 13:6-12. 
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„Dacă în timpul acesta de încercare Saul ar fi manifestat as-
cultare faţă de poruncile lui Dumnezeu, Domnul și-ar fi putut 
realiza voinţa Sa prin el. Gestul lui greșit arăta însă că el nu era 
capabil de a fi locţiitorul lui Dumnezeu pentru poporul Lui. El 
l-ar fi condus pe Israel în rătăcire. Puterea conducătoare nu ar 
fi fost voinţa lui Dumnezeu, ci voinţa sa. Dacă Saul ar fi fost 
credincios, împărăţia lui ar fi fost întărită pentru veșnicie; dar, 
pentru că greșise, planurile lui Dumnezeu urmau să fie realizate 
printr-un altul. Conducerea lui Israel trebuia să fie încredinţată 
altcuiva, care să domnească asupra poporului, potrivit cu voinţa 
Creatorului.” (Idem). 

10. Cum l-a mustrat profetul? 1 Samuel 13:13-14. Ce ar   
 trebui să facem în timp de criză?

„Noi nu cunoaștem ce interese sunt în joc atunci când Domnul 
ne pune la încercare. Nu există siguranţă decât în ascultarea cea 
mai strictă a Cuvântului lui Dumnezeu. Toate făgăduinţele Sale 
sunt date cu condiţia credinţei și ascultării, iar acela care nu as-
cultă anulează pentru sine împlinirea binecuvântărilor bogate ale 
Sfintelor Scripturi. Nu trebuie să urmăm pornirilor noastre sau 
celor ale oamenilor; trebuie să privim la voinţa descoperită a lui 
Dumnezeu și să umblăm așa cum spun poruncile Lui precise, in-
diferent de situaţiile din jurul nostru. Dumnezeu va avea grijă de 
urmări; prin credincioșia faţă de Cuvântul Lui, putem mărturisi 
înaintea îngerilor și oamenilor, în timpuri de ispită, că Domnul 
ne poate folosi în împrejurările grele ale vieţii pentru a îndeplini 
voinţa Lui, pentru a proslăvi Numele Lui și a fi o binecuvântare 
pentru poporul Lui.” (Idem). 

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE
1. Ce a cerut poporul profetului Samuel?
2. Ce a făcut acesta și ce i-a spus Domnul să spună poporului?
3. Cine l-a ales pe Saul ca împărat?
4. De ce unii din popor nu au fost de acord cu alegerea lui?
5. Care a fost prima greșeală a lui Saul, care i-a adus căderea?
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            Lecția 9. 

Încumetarea lui Saul
„Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cu-

vântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.”  
(1 Samuel 15:22 u.p.)

UN REGE VITEAZ

1. Prin ce s-a caracterizat domnia lui Saul? 1 Samuel   
 14:47-48. Cum intenționa Domnul să-l sprijine    
 în misiunea lui?

„Când a fost chemat la tron, Saul avea păreri umile despre în-
sușirile sale și primea cu bucurie învăţătura. Era lipsit de cunoș-
tinţe și experienţă și avea grave defecte de caracter. Dar Domnul 
i-a dat Duhul Sfânt ca îndrumător și ajutor și l-a adus în situaţii 
în care putea să-și dezvolte însușirile necesare pentru a fi un con-
ducător al lui Israel. Dacă ar fi rămas umilit și ar fi căutat fără în-
cetare să fie condus de înţelepciunea divină, el ar fi fost capabil să-
și îndeplinească cu succes și onoare datoriile înaltei lui chemări. 
Sub influenţa harului divin, fiecare însușire bună ar fi crescut, iar 
defectele și-ar fi pierdut puterea. Aceasta este lucrarea pe care 
vrea să o facă Domnul pentru toţi aceia care I se predau Lui. Sunt 
mulţi cei pe care El îi cheamă în poziţii de răspundere în lucrarea 
Sa, deoarece au un duh umil și dispus să înveţe. În providenţa Lui, 
îi aduce în situaţii în care să înveţe de la El. El vrea să le descopere 
lipsurile lor de caracter și tuturor acelora care caută ajutorul Lui le 
va da putere să-și îndrepte greșelile.” (Patriarhi şi profeți, cap. 61).  
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2. Cum își selecta el ostașii? 1 Samuel 14:52.

LUPTA CU AMALECIȚII

3. Ce instrucțiuni a primit Saul cu privire la amaleciți?   
 1 Samuel 15:1-3. Ce trebuie să facem când Dumnezeu   
 ne poruncește ceva?

 

„În expediţia războinică împotriva lui Amalec, Saul credea 
că făcuse tot ce era important din ce îi poruncise Domnul; dar 
Domnul nu avea plăcere de o ascultare parţială și nici nu dorea 
să treacă cu vederea ceea ce era neglijat dintr-un motiv atât de 
vizibil. Dumnezeu nu le-a dat oamenilor libertatea să se abată de 
la cererile Sale... Când ne hotărâm la un anumit fel de purtare, nu 
trebuie să ne întrebăm dacă ne aduce necaz, ci dacă este în acord 
cu voinţa lui Dumnezeu.” (Patriarhi şi profeți, cap. 61). 

4. Ce a făcut Saul după terminarea luptei? 1 Samuel 15:7-9.  
 Cum l-a mustrat profetul? 1 Samuel 15:13-23. 

„Saul avusese dovada cea mai mare că Samuel era călăuzit de 
Duhul lui Dumnezeu. Faptul că el îndrăznea să desconsidere po-
runca lui Dumnezeu dată prin profet era contrar cerinţelor raţiu-
nii și ale unei judecăţi sănătoase. Încumetarea lui fatală trebuie să 
fie pusă pe seama unei vrăjitorii satanice. Saul manifestase mult 
zel pentru desfiinţarea idolatriei și a vrăjitoriei; totuși, în neas-
cultarea sa faţă de porunca divină, era călăuzit de același duh al 
împotrivirii faţă de Dumnezeu și dominat în fapt de Satana, la fel 
ca vrăjitorii, iar cu prilejul mustrării sale, el adăugă la răzvrătire și 
încăpăţânarea.” (Patriarhi şi profeți, cap. 61).  
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SAMUEL UNGE UN ALT ÎMPĂRAT
5. Ce poruncă a primit Samuel, după ce s-a depărtat de   
 Saul, și cât de îngrijorat era pentru îndeplinirea ei?   
 1 Samuel 16:1-2. 

„Samuel nu-i descoperise nici măcar familiei lui Isai însărcina-
rea sa, iar ceremonia ungerii lui David se săvârșise în taină. Ea era 
pentru tânăr un semn al înaltei chemări care-l aștepta, pentru ca, 
în mijlocul întâmplărilor și primejdiilor anilor viitori, această cu-
noaștere să-l inspire să rămână credincios planului lui Dumnezeu 
ce urma să fie adus la îndeplinire prin viaţa sa.” (Idem). 

6. Ce a făcut David după acest eveniment? 1 Samuel 17:15.

„Marea onoare acordată nu l-a făcut pe David să fie mândru. 
În pofida înaltei situaţii la care era chemat, își continuă liniștit 
ocupaţia și așteptă în pace până când planurile lui Dumnezeu 
urmau să se realizeze la timpul lor și în felul rânduit de El. La 
fel de umil și modest ca înainte de ungere, păstorașul se întoar-
se la colinele lui, păscând și păzind turmele la fel de blând ca și 
mai înainte. Dar, își compunea melodiile și cânta din harpă cu o 
nouă însufleţire... Admirându-L pe Dumnezeu și lucrările Lui, 
însușirile minţii și inimii lui David sporeau și se întăreau pentru 
lucrarea lui de mai târziu. Zilnic, el ajungea într-o comuniune tot 
mai intimă cu Dumnezeu.” (Idem). 

SAUL DEVINE NERVOS

7. Ce s-a întâmplat cu Saul când duhul lui Dumnezeu l-a   
 părăsit? 1 Samuel 16:14. Ce i-au propus slujitorii și cine  
 a venit să-l înveselească? 1 Samuel 16:16, 23. 
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„Când și-a dat seama că fusese lepădat de Dumnezeu și a sim-
ţit puterea cuvintelor de condamnare pe care i le adresase profetul, 
împăratul Saul s-a umplut de o furioasă revoltă și de deznădej-
de. Capul mândru al împăratului nu s-a plecat ca urmare a unei 
adevărate pocăinţe... El se gândea că vitejia pe care o dovedise în 
înfrângerea dușmanilor putea să acopere păcatul neascultării. N-a 
primit cu blândeţe mustrarea lui Dumnezeu, ci duhul lui trufaș 
l-a împins la deznădejde până acolo, încât a ajuns pe pragul ne-
buniei... Acordurile sale alese, inspirate de Cer, au avut influenţa 
dorită. Melancolia care-l urmărea pe Saul și care se lăsase ca un 
nor întunecos asupra sufletului lui a fost îndepărtată.” (Idem). 
8. De ce a început Saul să-l urască pe David? 1 Samuel   
 18:12-16. 

„Demonul geloziei s-a furișat în inima împăratului. El s-a mâ-
niat pentru că, în cântecul femeilor israelite, David a fost pus mai 
presus de el... Era ambiţia lui Saul de a fi cel mai preţuit dintre 
toţi oamenii și, când se cânta imnul acesta, în inima împăratului 
s-a aprins convingerea sigură că David câștigase inima poporului 
și că va domni în locul lui.” (Idem).  

SAUL MERGE PE O CALE PERICULOASĂ
9. În ce criză se afla din nou Saul și ce hotărâre greșită a   
 luat el? 1 Samuel 28:4-7. Ce șanse avea el?

„Umbrele soartei care-l aștepta se întindeau cu negurile lor de 
jur împrejur; Saul dorea ajutor și îndrumare. Dar în zadar căuta 
sfat de la Dumnezeu. „Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici 
prin Urim, nici prin prooroci.” Domnul nu alungă niciodată un 
suflet care vine la el în sinceritate și umilinţă... Putea el să aștep-
te răspuns de la Dumnezeu când întrerupsese căile de legătură 
rânduite de Cer? Se despărţise de Dumnezeu prin propria lui 
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încăpăţânare și răscoală. Nu putea avea loc o întoarcere decât pe 
calea pocăinţei și a sfâșierii de inimă; dar monarhul îngâmfat, în 
chinul său sufletesc și în disperarea sa, s-a hotărât să caute ajutor 
la un alt izvor.” (Patriarhi şi profeți, cap. 66).  

10. Care a fost sfârșitul tragic al regelui neascultător?  
 1 Samuel 31:3-6. 

 „Aceia care caută să se înalţe pe ei înșiși vor fi aduși adesea în 
situaţii, în care să se dovedească adevăratul lor caracter. Așa cum a 
fost cazul lui Saul: propria lui purtare a convins poporul că faima 
imperială și onoarea regească îi erau mai scumpe decât dreptatea, 
bunătatea și îndurarea. În felul acesta, izraeliţii și-au dat seama 
cât de mult au greșit când au lepădat conducerea pe care le-o dă-
duse Dumnezeu. Ei l-au schimbat pe profetul evlavios, ale cărui 
rugăciuni le aduceau binecuvântarea, pe un împărat care, în zelul 
său orb, invoca blestemul asupra lor.” (Idem).

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1. Cum s-a comportat Saul la începutul domniei sale?

2. Ce greșeală a făcut el după victoria împotriva    
 amaleciților?

3. Pe cine a ales Dumnezeu rege în locul lui Saul?

4. Cum se manifesta Saul când era nervos și ce remediu au  
 folosit slujitorii săi pentru a-l face să se simtă mai bine?

5. Ce a făcut Saul când a văzut că Dumnezeu nu-i mai   
 răspunde?
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Lecția 11.

Păstorul devine rege
„Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului câşti-

gă biruinţa!” (Psalmii 118:16). 

DAVID ȘI GOLIAT

1. De ce a mers David pe câmpul de luptă și ce a văzut el   
 acolo? 1 Samuel 17:17-23. 

„Când izraeliţii au declarat război filistenilor, trei dintre fiii lui 
Isai s-au alăturat oștirii lui Saul; dar David rămăsese acasă. Totuși, 
după un timp, el s-a dus să viziteze tabăra lui Saul. Trimis de tatăl 
său, el trebuia să le ducă fraţilor săi mai mari o solie și un dar și să 
afle dacă sunt încă sănătoși și în siguranţă. Dar, fără ca Isai să știe 
lucrul acesta, tânărul păstor avea o însărcinare mai mare. Oștile 
lui Israel erau în primejdie și David fusese condus de un înger 
pentru a-și salva poporul.” (Patriarhi şi profeți, cap. 63). 

2. Care a fost reacția lui David la această scenă? 1 Samuel   
 17:26, 31.

„Apropiindu-se de oștire, David auzi zgomotul unei mari miș-
cări, ca la începutul unei încăierări. Fugi spre locul unde era oas-
tea și îi salută pe fraţii săi. În timp ce vorbea cu ei, apăru Goliat, 
apărătorul filistenilor, îi batjocori pe izraeliţi și-i provocă să scoată 
din rândurile lor un om care să se lupte cu el. Își repetă provoca-
rea și, când văzu că întregul Israel e cuprins de teamă și înţelese 
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că provocarea filisteanului le fusese aruncată zi după zi, fără să se 
ridice vreun luptător pentru a-l aduce la tăcere pe lăudăros, David 
se aprinse de mânie. Ardea de zel să apere onoarea viului Dum-
nezeu și a poporului Său. Oștirea lui Dumnezeu era descurajată. 
Tot avântul îi pierise... Plin de rușine și supărare, David strigă: 
„Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască 
oștirea Dumnezeului celui viu?”(Idem).  

URIAȘUL ESTE ÎNVINS

3. Pe ce se baza curajul lui David de a lupta cu Goliat?  
 1 Samuel 17:33-37. 

„David nu se înspăimântă de uriașul apărător al filistenilor. 
Trecând înainte, i-a spus adversarului său: „Tu vii împotriva mea 
cu sabie, cu suliţă și cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele 
Domnului oștirilor, în Numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe 
care ai ocărât-o...” Glasul său era lipsit de teamă, iar pe faţa lui 
bălaie strălucea biruinţa și bucuria.” (Idem).   
4. Cum a fost învins uriașul? 1 Samuel 17:38-51. 

„După ce alese cinci pietre netede din pârâu, le așeză în traistă 
și, cu praștia în mână, se apropie de filistean. Uriașul se înfăţișă 
plin de dârzenie, așteptându-se să-l întâmpine pe cel mai tare 
dintre luptătorii lui Israel. Apropiindu-se de David, văzu doar un 
tinerel care mai curând putea fi numit un copil... În furia lui, trân-
ti pe spate viziera coifului care-i apăra fruntea și se năpusti asupra 
potrivnicului său pentru a se răzbuna pe el. Fiul lui Isai se pregăti 
să-și întâmpine vrăjmașul... David a alergat pe câmpul de bătaie 
înaintea filisteanului, și-a vârât mâna în traistă, a luat o piatră și a 
aruncat-o cu praștia; a lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat 
în fruntea filisteanului care a căzut cu faţa la pământ.”
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Mare uimire s-a produs în rândurile ambelor oștiri. Toţi cre-
zuseră că David va fi omorât; dar când piatra, șuierând prin aer, 
ajunse la ţintă, l-au văzut pe uriașul luptător cum tremură și își 
întinde braţele ca și cum ar fi fost lovit deodată de orbire. Uriașul 
se cutremură, se clătină și apoi căzu la pământ ca un stejar tăiat. 
David nu mai așteptă nici o clipă. Alergă spre trupul căzut al fi-
listeanului și apucă cu mâinile sabia grea a lui Goliat. Cu o clipă 
mai înainte, uriașul se lăudase că, folosind sabia aceea, va despărţi 
capul acestui tânăr de trup și că va da carnea sa păsărilor cerului. 
Iat-o acum cum se înalţă prin aer și apoi capul tăiat al lăudărosu-
lui se rostogoli în nisip. Un strigăt de biruinţă se înălţă din tabăra 
lui Israel.” (Idem).

DAVID URMĂRIT DE SAUL

5. Ce i s-a întâmplat lui David după terminarea luptei?  
 1 Samuel 19:8-12. 

„Din nou a început războiul dintre izraeliţi și filisteni, iar David 
conducea oastea împotriva vrăjmașului. Evreii au câștigat o mare 
biruinţă, iar poporul împărăţiei lăuda înţelepciunea și vitejia lui 
David. Aceasta a dus la o nouă trezire a vechii uri a lui Saul faţă 
de el. În timp ce tânărul cânta înaintea lui și umplea palatul cu 
armonii dulci, Saul a fost biruit de patimă și a aruncat suliţa spre 
David, cu gândul să-l pironească de perete; dar îngerul Domnului 
a abătut arma ucigătoare. David a scăpat și a fugit acasă. Saul a 
trimis spioni ca să-l prindă și să-l omoare dimineaţa, îndată ce 
va ieși afară din casă. Mical i-a făcut cunoscut lui David planul 
tatălui ei. Ea i-a cerut să fugă pentru a-și scăpa viaţa și l-a coborât 
pe fereastră, ca să poată scăpa.” (Idem, cap. 64). 

6. Cine altcineva îl proteja pe David de furia lui Saul?  
 1 Samuel 20:9.
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DAVID ÎL RESPECTĂ PE SAUL
7. Cum a procedat David când era pe punctul de a pune   
 mâna pe Saul? 1 Samuel 24:1-7. 

„În timp ce Saul înainta prin munţi, s-a retras și a intrat singur 
chiar în peștera în care se ascunsese David cu oamenii lui. Văzând 
lucrul acesta, oamenii lui David stăruiau să-l omoare pe Saul. 
Împăratul era acum în puterea lor, iar ei considerau că Dumne-
zeu Însuși îl dăduse pe dușman în mâinile lor, pentru a-l omorî. 
David era ispitit să privească lucrurile din acest punct de vedere; 
dar glasul conștiinţei s-a trezit în el și a zis: «Nu te atinge de unsul 
Domnului.»” (Idem, cap. 65).

8. Cum i-a demonstrat el din nou lui Saul, că nu-i vrea   
 răul? 1 Samuel 26:2-23.

„Faptul că David îi cruţase pentru a doua oară viaţa, a făcut o 
impresie și mai profundă asupra inimii lui Saul și l-a determinat 
la o mărturisire și mai umilă a greșelilor sale. Era uimit și umilit 
de o astfel de manifestare de bunăvoinţă. La despărţirea lui de 
David, Saul a strigat: „Fii binecuvântat, fiul meu David! Tu vei 
face lucruri mari și vei birui!” Dar fiul lui Isai nu avea nicio nă-
dejde că împăratul va rămâne mult timp în această stare de spirit. 
David se îndoia de o împăcare cu Saul.” (Idem, cap. 68).

DAVID DEVINE REGE

9. Cum s-a comportat David când a aflat de moartea lui   
 Saul? 2 Samuel 1:2-4; 11-12.
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„Durerea lui David pricinuită de moartea lui Saul era sinceră 
și adâncă, făcând dovada generozităţii unei naturi nobile. El n-a 
tresăltat din cauza căderii inamicului său. Piedica ce-i oprea ur-
carea pe tronul lui Israel fusese înlăturată, dar el nu se bucura de 
faptul acesta. Moartea făcuse să se șteargă amintirea neîncrederii 
și cruzimii lui Saul și acum nimic nu-i mai venea în minte din 
viaţa lui decât ce era nobil și impunător. Numele lui Saul era legat 
de acela al lui Ionatan, a cărui prietenie fusese atât de sinceră și 
neegoistă.” (Idem). 

10. Ce s-a întâmplat cu David după moartea lui Saul?  
 2 Samuel 2:1-4; 5:4-5. 

„Moartea lui Saul a înlăturat toate primejdiile care făcuseră 
din David un exilat. Calea pentru a se întoarce în ţara sa era acum 
deschisă... David și tovarășii lui s-au pregătit îndată să asculte de 
îndrumările primite de la Dumnezeu. Cei șase sute de oameni 
înarmaţi, împreună cu soţiile și copiii lor, turmele și cirezile lor, 
au pornit curând către Hebron. Când caravana a intrat în cetate, 
bărbaţii lui Iuda se pregăteau să-l salute pe David ca viitor îm-
părat al lui Israel. Îndată s-au luat măsuri pentru încoronarea lui. 
„Au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda”. După 
moartea lui Iș-Boșet, dorinţa unanimă a conducătorilor lui Israel 
a fost ca David să fie împărat peste toate seminţiile.” (Idem).   

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE
1. Ce a aflat David când a mers pe câmpul de luptă și ce   
 hotărâre a luat el?
2. Prin puterea cui a fost învins uriașul?
3. Cum s-a purtat Saul cu David după această victorie?
4. Cum s-a purtat David față de Saul, deși era urmărit de   
 acesta?
5. Ce s-a întâmplat cu David după moartea lui Saul?
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            Lecția 12. 

David un păcătos iertat
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept 

ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”  
(1 Ioan 1:9). 

DAVID ADUCE CHIVOTUL

1. Ce s-a hotărât David să facă cu chivotul? 2 Samuel 6:2.   
 Cum au procedat ei? 2 Samuel 6:4-5. 

„David avea de gând să facă din ocazia aceasta o priveliște de 
mare bucurie și de impunătoare solemnitate. Marele preot îm-
preună cu fraţii lui de slujbă sfântă, domnii și conducătorii se-
minţiilor s-au adunat la Chiriat-Iearim. David ardea de zel sfânt. 
Chivotul a fost scos din casa lui Abinadab și așezat într-un car 
nou, tras de boi, iar cei doi fii ai săi însoţeau carul. 

Bărbaţii lui Israel îl urmau strigând de bucurie și cântând cân-
tece de preamărire, o mulţime de glasuri unindu-se cu melodia 
instrumentelor.” (Patriarhi şi profeți, cap. 70). 

2. Ce eveniment neplăcut s-a întâmplat pe drum?  
 2 Samuel 6:6-7. De ce a murit Uza? 

„Soarta lui Uza a fost o pedeapsă divină pentru călcarea celei 
mai clare porunci. Prin Moise, Domnul dăduse îndrumări speciale 
cu privire la transportarea chivotului. Numai preoţii, urmașii lui 
Aaron, puteau să-l atingă sau să-l privească când era descoperit... 
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Filistenii, care nu cunoșteau Legea lui Dumnezeu, așezaseră chivo-
tul într-un car când l-au trimis înapoi la Israel, iar Domnul a primit 
osteneala lor. Dar izraeliţii erau în posesia declaraţiei lămurite a 
voinţei lui Dumnezeu în toate problemele acestea, iar neglijarea 
acestor instrucţiuni din partea lor era dezonorantă pentru Dumne-
zeu. Asupra lui Uza zăcea marea vinovăţie a încumetării. Călcarea 
Legii lui Dumnezeu micșorase simţământul lui cu privire la sfinţe-
nia ei și, fiind plin de păcate nemărturisite, se încumetase să atingă 
simbolul prezenţei lui Dumnezeu, desconsiderând porunca divină. 
Dumnezeu nu poate primi o ascultare parţială, nu poate primi un 
fel neglijent de tratare a poruncilor Sale. Prin pedepsirea lui Uza, 
El dorea să imprime în mintea tuturor israeliţilor importanţa unei 
stricte ascultări de cerinţele Sale.” (Idem).  

DAVID SE TEME DE CHIVOT

3. Ce a făcut David văzând că Uza este ucis? 2 Samuel 6:8-10. 

„Dându-și seama că însăși inima sa nu stătea în totul bine faţă 
de Dumnezeu și, văzând lovitura dată lui Uza, David s-a temut 
de chivot ca nu cumva vreun păcat de-al său să atragă pedeapsa. 
Dar Obed-Edom, cu toate că se bucura cu îngrijorare, a salutat 
simbolul sfânt ca pe o garanţie a bunăvoinţei lui Dumnezeu faţă 
de cel ascultător. Tot Israelul avea acum atenţia îndreptată către 
Obed-Edom din Gat și casa lui; toţi așteptau să vadă ce are să 
se întâmple cu el. „Și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și 
toată casa lui”. Asupra lui David, mustrarea divină și-a împlinit 
lucrarea. El a fost făcut să-și dea seama, ca niciodată mai înainte, 
de sfinţenia Legii lui Dumnezeu și de nevoia unei stricte ascul-
tări.” (Idem).  

4. Peste cât timp a fost adus chivotul în cetatea lui David?   
 2 Samuel 6:11-17. 
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„După trei luni, s-a hotărât să facă o nouă încercare de a muta 
chivotul, dar acum a fost foarte atent ca să îndeplinească în toate 
amănuntele îndrumările Domnului. Din nou au fost invitaţi toţi 
bărbaţii de seamă ai naţiunii și o mare adunare s-a strâns în jurul 
locuinţei lui Obed-Edom. Cu o pioasă grijă, chivotul a fost acum 
așezat pe umerii bărbaţilor rânduiţi de Dumnezeu, mulţimea s-a 
așezat în rânduri ordonate și, cu inima tremurândă, marea proce-
siune a pornit iarăși la drum. La fiecare șase pași, trâmbiţa anunţa 
oprirea. După îndrumările date de David, se aduceau ca jertfă boi 
și viţei îngrășaţi.” (Idem). 

PĂCATUL LUI DAVID
5. Ce păcat grav a săvârșit David? 2 Samuel 11:2-4. 

„Spiritul de încredere în sine și de încăpăţânare a pregătit ca-
lea pentru căderea lui David. Lăudăroșia vieţii și viclenele ispite 
ale puterii și ale traiului luxos nu au rămas fără influenţă asupra 
lui. Legătura cu naţiunile învecinate a exercitat, de asemenea, o 
influenţă spre rău. Potrivit practicilor care domneau printre dom-
nitorii din Răsărit, abateri ce nu erau îngăduite la supuși rămâ-
neau nepedepsite dacă erau săvârșite de conducători. Monarhul 
nu avea obligaţia de a exercita aceeași stăpânire de sine ca supușii 
săi.” (Idem).

6. Cum a încercat el să-și ascundă păcatul? 2 Samuel   
 11:14-17. 

„În mijlocul primejdiilor vieţii de mai înainte, în conștientă 
curăţie de inimă, David a putut să încredinţeze cazul său în mâna 
lui Dumnezeu. Domnul l-a călăuzit în siguranţă peste nenumă-
ratele curse întinse înaintea lui. Dar acum, vinovat și nepocăit, 
n-a cerut ajutor și îndrumare din partea Cerului și a căutat să 
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iasă singur din primejdiile pe care le adusese păcatul. Bat-Șeba, 
a cărei fatală frumuseţe se dovedise o cursă pentru împărat, era 
soţia lui Urie hetitul, unul dintre cei mai viteji și conștiincioși ofi-
ţeri. Nimeni nu putea să prevadă care vor fi urmările descoperirii 
crimei. Legea lui Dumnezeu decreta moarte pentru vinovatul de 
adulter, iar soldatul cu spirit mândru, jignit atât de greu, s-ar fi 
putut răzbuna omorându-l pe împărat sau provocând naţiunea 
la revoltă... David și-a făcut socoteala că, dacă Urie ar fi ucis de 
mâna vrăjmașilor în luptă, vinovăţia morţii lui n-ar fi putut fi pusă 
în seama sa.” (Idem, cap. 71).   

MUSTRAREA

7. Prin ce parabolă l-a mustrat profetul Natan pe David?  
 2 Samuel 12:1-11.

„Profetul Natan a avut obligaţia să-i aducă lui David o solie de 
mustrare... Natan a transmis sentinţa divină fără șovăire, dar cu 
înţelepciune cerească, încât a atras simpatia împăratului, i-a trezit 
conștiinţa și a scos chiar din gura lui sentinţa de moarte ce i se cu-
venea. Apelând la David ca la cel care a fost rânduit de Dumnezeu 
să apere drepturile poporului Său, profetul a povestit o istorioară ce 
ilustra nedreptăţirea și oprimarea care cereau satisfacţie.” (Idem). 

8. Cum a primit David mustrarea? 2 Samuel 12:13-14. 

„Mustrarea profetului a atins inima lui David; conștiinţa lui a 
fost trezită; vinovăţia i s-a arătat în toată grozăvia ei. Sufletul lui s-a 
plecat în pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. Cu buzele tremurânde 
a spus: «Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu». Tot răul pe care-l 
săvârșim lovește, pe lângă cel căruia îi facem rău, în Dumnezeu în 
primul rând. David a săvârșit un păcat îngrozitor faţă de Urie și 
Bat-Șeba și își dădea seama foarte bine de aceasta. Dar nemărginit 
de mare era păcatul lui împotriva lui Dumnezeu.” (Idem). 
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POCĂINȚA LUI DAVID
9. Cât de profundă a fost căința lui David? Psalmii 32:3-5.  
 Care au fost urmările păcatului său?

„O mare schimbare s-a petrecut chiar și în David. Era zdro-
bit sufletește pentru că își dădea seama de păcatul său și de cu-
prinzătoarea lui influenţă. Se simţea umilit înaintea propriilor 
săi supuși. Influenţa lui fusese slăbită. Până aici, prosperitatea lui 
fusese pusă pe seama conștiincioasei lui ascultări de poruncile 
Domnului. Dar acum, cunoscându-i păcatul, supușii erau ispitiţi 
să păcătuiască mult mai fără frâu. Slăbiseră atât autoritatea lui în 
propria familie, cât și puterea de a cere ascultare și supunere de 
la fiii săi. Gândul că este vinovat îi ţinea gura închisă când era 
cazul să mustre păcatul și îi slăbea braţul când trebuia să execute 
dreptatea în propria sa familie. Exemplul lui rău a avut influenţă 
asupra fiilor săi, iar Dumnezeu nu a intervenit pentru a împiedica 
urmările. El îngăduia ca lucrurile să meargă pe drumul lor firesc, 
și astfel David era aspru mustrat.” (Idem).  

INTREBĂRI RECAPITULATIVE
1. Ce s-a întâmplat în timpul primei procesiuni de aducere   
 a chivotului?

2. Cum a procedat David atunci când a hotărât din nou să  
 aducă chivotul în capitală?

3. Ce păcate grave au pătat viața regelui lui Israel?

4. Cum a fost mustrat David și cum a primit el această   
 mustrare?

5. Care sunt câteva din consecințele pe care David le-a   
 suportat în urma păcatului său?
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Lecția 13. 

Solomon
„Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea 

este cu cei smeriţi.” (Proverbele 11:2).

ÎNCORONAREA LUI SOLOMON
1. Pe cine a încoronat David ca împărat, chiar înainte de   
 moartea sa? 1 Regi 1:28-31.

„Solomon a fost uns și proclamat împărat în ultimii ani ai tatălui 
său, David, care a abdicat în favoarea lui. Prima parte a vieţii sale a 
fost plină de speranţe, iar planul lui Dumnezeu era ca el să crească 
din putere în putere, din slavă în slavă, apropiindu-se mereu de ase-
mănarea caracterului lui Dumnezeu, și în felul acesta să-i inspire pe 
cei din poporul Său să aducă la îndeplinire însărcinarea sfântă, ca 
depozitari ai adevărului divin.” (Profeți şi regi, cap. 1). 
2. Ce sfaturi i-a dat el fiului său? 1 Regi 2:1-4. 

„David știa că planul înalt al lui Dumnezeu pentru Israel va 
putea fi împlinit numai dacă poporul și conducătorii vor veghea 
neabătut, ca să atingă ţinta pusă înaintea lor. El mai știa că, pentru 
a îndeplini însărcinarea cu care Dumnezeu l-a onorat pe fiul său 
Solomon, tânărul conducător trebuia să fie nu numai un luptător, 
om de stat și suveran, ci și un om energic, bun, un învăţător al 
dreptăţii, un exemplu de credincioșie. Cu grijă duioasă, David l-a 
îndemnat pe Solomon să fie nobil și viteaz, să dea pe faţă milă 
și bunătate faţă de supușii săi, și în toate relaţiile cu naţiunile 
pământului să cinstească și să slăvească Numele lui Dumnezeu, 
dând pe faţă frumuseţea sfinţeniei.” (Profeți şi regi, cap. 1).  
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DOMNUL SE ARATĂ LUI SOLOMON
3. Ce vedenie a avut Solomon la Gabaon? 1 Regi 3:5. Ce a  
 răspuns Solomon? 1 Regi 3:6-10. 

„Limbajul folosit de Solomon în rugăciunea lui către Dum-
nezeu, înaintea vechiului altar de la Gabaon, dă pe faţă umilinţa 
lui și dorinţa arzătoare de a-L onora pe Dumnezeu. El și-a dat 
seama că fără ajutor divin este tot atât de neputincios ca și un co-
pilaș pentru îndeplinirea răspunderilor care erau asupra lui. Știa 
că-i lipsește discernământul, și simţământul marii lui nevoi l-a 
determinat să-L caute pe Domnul pentru înţelepciune. În inima 
lui nu era nici o aspiraţie egoistă după o cunoștinţă care să-l înalţe 
mai presus de alţii. El dorea să aducă la îndeplinire datoriile care 
îi reveneau și mai ales darul care avea să fie mijlocul prin care 
domnia lui să aducă slavă lui Dumnezeu.” (Idem). 

4. Cum s-a împlinit cererea lui? 1 Regi 4:29-34.

„Dumnezeu i-a dat lui Solomon înţelepciunea pe care el a dorit-
o mai presus de bogăţii, onoare sau viaţă lungă. Cererea lui de a avea 
o minte ageră, o inimă înţeleaptă și un duh blând a fost împlinită. 
Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere 
și cunoștinţă multă, ca nisipul de pe ţărmul mării. Înţelepciunea lui 
Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului și toată 
înţelepciunea egiptenilor. El era mai înţelept decât oricare om și 
faima lui se răspândise printre neamurile de primprejur.” (Idem). 

SOLOMON ZIDEȘTE UN TEMPLU
5. Ce proiect al tatălui său a fost interesat Solomon să   
 aducă la îndeplinire? 1 Regi 6:1. Cât de extins a fost   
 acest proiect și în ce condiții a fost adus la    
 îndeplinire? 1 Regi 6:2-7; 33-38.
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„Palatul clădit de Solomon și de asociaţii lui pentru Dumne-
zeu și pentru închinarea Sa era de o frumuseţe neîntrecută și de o 
splendoare fără seamăn. Împodobită cu pietre preţioase, înconju-
rată de curţi spaţioase, cu intrări monumentale, căptușită cu cedru 
și poleită cu aur, clădirea templului, cu perdele brodate și cu mo-
bilier bogat, era un simbol potrivit pentru biserica vie a lui Dum-
nezeu de pe pământ, care de-a lungul veacurilor a fost clădită în 
armonie cu modelul divin, din materiale care au fost asemănate 
cu „aur, argint, pietre preţioase”. (Idem). 

6. Ce alte lucruri interesante a mai făcut Solomon?  
 Eclesiastul 2:4-9. Ce a spus împărăteasa din Seba  
 despre Solomon? 1 Regi 10:1-8. 

DECĂDEREA LUI SOLOMON
7. Ce greșeli a făcut Solomon care s-au dovedit a fi o cursă  
 pentru el? 1 Regi 3:1; 11:1, 2.

„Solomon se amăgea că înţelepciunea și puterea exemplului 
său le vor conduce pe aceste soţii de la idolatrie către închinarea la 
Dumnezeul cel adevărat și că înţelegerile făcute în felul acesta vor 
atrage popoarele și le vor aduce într-o strânsă legătură cu Isra-
el. Zadarnică nădejde! Greșeala lui Solomon, care s-a considerat 
destul de puternic pentru a rezista influenţei partenerilor păgâni, 
a fost fatală. Și la fel de fatală a fost amăgirea care l-a făcut să 
spere că, în ciuda faptului că el desconsiderase Legea lui Dum-
nezeu, ceilalţi ar fi putut fi determinaţi să respecte și să asculte de 
preceptele ei sfinte.” (Profeți şi regi, cap. 3).  

8. Cum a ajuns el în cele din urmă la idolatrie? 1 Regi 3:3;   
 11:4-6.
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„Apostazia lui Solomon a fost atât de treptată încât înainte 
de a-și da seama, el se îndepărtase mult de Dumnezeu. Aproape 
pe neobservate, a început să se încreadă din ce în ce mai puţin în 
binecuvântarea și în călăuzirea divină și să-și pună încrederea în 
propria sa putere. Puţin câte puţin, s-a întors din acea neclintită 
ascultare de Dumnezeu, care putea să facă din Israel un popor 
deosebit și s-a apropiat din ce în ce mai mult de obiceiurile po-
poarelor înconjurătoare. Căzând în ispite legate de succesele și de 
poziţia lui înălţată, a uitat Izvorul prosperităţii sale. Ambiţia de 
a întrece toate celelalte popoare în putere și strălucire l-a adus să 
pervertească pentru scopuri egoiste darurile cerești — daruri care 
până acum fuseseră folosite pentru slava lui Dumnezeu.” (Idem).  

ÎNTOARCEREA ȘI URMĂRILE NEASCULTĂRII
9. Ce solie i-a trimis Dumnezeu lui Solomon spre    
 sfârșitul vieții sale? 1 Regi 11:9-13. 

„Prin experienţa lui amară, Solomon a învăţat despre deșer-
tăciunea unei vieţi care caută în lucrurile pământești, binele su-
prem. A înălţat altare idolilor păgâni, numai ca să constate cât de 
zadarnică este făgăduinţa lor pentru odihna spirituală. Gânduri 
sumbre și chinuitoare de suflet l-au tulburat zi și noapte. Pentru 
el nu mai era nici bucurie de viaţă, nici pace a sufletului, iar vii-
torul era întunecat de disperare. Cu toate acestea, Domnul nu l-a 
părăsit. Prin solii de mustrare și prin judecăţi aspre, El a căutat 
să-l trezească pe împărat, ca să-și dea seama de păcătoșenia căii 
lui. A îndepărtat grija Sa ocrotitoare și a îngăduit vrăjmașilor să-l 
hărţuiască și să-i slăbească împărăţia.” (Idem). 

10. Cum s-a împlinit această prezicere? 1 Regi 12:1-16, 19.

„Ultimele scrieri ale lui Solomon dau pe faţă că, pe măsură 
ce și-a dat seama tot mai mult de păcătoșenia căii lui, el a dat 
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o atenţie deosebită avertizării date tinerilor împotriva căderii în 
greșelile care l-au dus să irosească cele mai alese daruri ale cerului. 
Cu amărăciune și rușine, el a mărturisit că în prima parte a vieţii 
lui mature, când ar fi trebuit să găsească în Dumnezeu mângâie-
rea, sprijinul și viaţa, se întorsese de la lumina cerului și de la în-
ţelepciunea lui Dumnezeu și așezase idolatria în locul închinării 
lui Iehova. Iar acum, după ce învăţase printr-o tristă experienţă 
nebunia unei astfel de vieţi, dorinţa lui arzătoare era să-i prevină 
pe alţii ca să nu intre în experienţa amară prin care trecuse el.” 
(Idem). 

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1. Pe care dintre fiii săi l-a încoronat David ca rege în   
 Israel?

2. Ce a cerut Solomon de la Dumnezeu atunci când i s-a   
 oferit această ocazie?

3. Ce construcție minunată a construit Solomon?

4. Ce pas greșit l-a condus pe Solomon treptat spre cădere?

5. Ce a făcut Solomon spre finalul vieții sale, pentru a   
 recupera, câtuși de puțin, anii pierduți?



„Dacă Domnul va fi binevoitor 
cu noi, ne va duce în ţara aceasta 
și ne-o va da: este o ţară în care 

curge lapte și miere.” 
(Numeri 14:8). 




