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Cărțile Cronicilor – În așteptarea 

regelui promis 

Introducere 

Privit din punctul de vedere al credinței scopul lui Dumnezeu în istoria 

Israelului exprimă într-un anumit fel și scopul Său cu privire la istoria universală a 

omenirii. Istoria Vechiului Testament nu este „doar” o înșiruire de lucruri ce s-au 

întâmplat, ci cu mult mai mult, este cronica împlinirii scopurilor divine, cu un rost 

precis și un sens inteligibil și uimitor, central fiind acel obiectiv special al ei, cel 

salvator (sau restaurator).  

La fel ca autorii cărților Samuel și Regi, care au organizat și interpretat datele 

istoriei Israelului într-un fel ce răspundea nevoilor comunității de atunci (a celor din 

perioada regatului unit, pentru 1 și 2 Samuel și a celor exilați la Babilon, pentru 1 și 

2 Regi), Cronicarul (autorul) cărților Cronici a scris pentru comunitatea restaurată 

(re-întoarsă) în țară din Babilon. Dacă în cea mai mare măsură cărțile Samuel și Regi 

ne prezintă slăbiciunile personale ale regilor sau conducătorilor de atunci, Cronicile 

reușesc pe ansamblu să redea în detaliu succesul unor regi atât dintr-un punct de 

vedere politic și civil, cât și (mai ales) religios. 

După reîntoarcerea evreilor din Babilon, problema lor cea mai arzătoare a 

fost asigurarea continuității cu trecutul, prinsă probabil succint în următoarele 

întrebări ce-i frământau cu prioritate:  

 Este Dumnezeu încă interesat în noi? 

 Sunt legămintele Sale încă în vigoare?  

 Acum, când nu avem nici un rege din linia davidică la putere și suntem 

supuși Persiei, promisiunile lui Dumnezeu față de David au încă semnificație 

pentru noi?  Sunt ele încă valabile? Cât ne putem baza pe ele? 

 După judecata cea mare (detronarea casei lui David, distrugerea națiunii, a 

Ierusalimului și a Templului, și strămutarea în Babilon), care este relația 

noastră cu Israelul din vechime?  

Mai multe elemente din carte dau răspuns acestora prin expunerea cronicarului: 

 Continuitatea cu trecutul este simbolizată de Templul din Ierusalim, 

reconstruit prin influența suverană a Domnului datorită unui edict imperial 

persan (2 Cronici 36:22-23). 

 Pentru o generație care nu avea statut politic independent și nici un rege davidic, 

autorul face mari eforturi pentru a arăta că: Templul Domnului și serviciul Său 

(inclusiv cartea Sa de rugăciune și laudă, o ediție timpurie a Psalmilor) sunt 

daruri supreme ale lui Dumnezeu date Israelului prin dinastia davidică.  

La prima vedere, Cărțile Cronici par să fie un supliment sau un adaos la 

istoria monarhiei lui Israel, Cărțile lui Samuel și Împărați. Dar la o studiere mai 

profundă vom afla că ele nu sunt doar o repetare a lui Samuel / Împărați; mai degrabă, 

sunt o înregistrare a acelorași timpuri dintr-o perspectivă diferită. 

În acest sene, Cărțile Cronici sunt o reconsiderare post-exilică a întregii istorii 

a Israelului, pentru a reaminti descendenților că ei sunt încă poporul lui Dumnezeu, 
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indiferent de tot ce s-a întâmplat, și indiferent  cât de mult au meritat fiecare porție de 

pedeapsă primită. Ei au rămas poporul lui Dumnezeu, neamul lor extinzându-se de la 

început, de la Adam până la data redactării Cărților.  

În Cărțile lui Samuel și Împărați se fac referiri la ambele regate (Nord și Sud), 

pe când în Cronici se fac referiri doar la Iuda, Regatul de Sud. 
TITLUL CĂRȚILOR CRONICI 

L. Ebraică:  - Dibre HaYyamim – „Words of the Days” (Evenimentele Zilei sau Analele) 

sau „The Things Left Behind” (lucrurile lăsate în urmă). Aceeași frază apare în referințele 

ce se fac cu privire la sursele utilizate de către autorul sau compilatorul Regilor (tradus 

„Anale” ca de exemplu în 1Împ.14:19, 29; 15:7, 23, 31; 16:5, 14, 20, 27; 22:45).  

L. Greacă:  Paralipomenon – „Things left to the side” (Cele lăsate alături, adică 

lucrurile lăsate pe dinafară sau lucrurile omise). Acesta este titlul dat de Septuaginta 

(traducerea în limba greacă pre-creștină a Vechiului Testament desemnată în literatura 

de specialitate cu LXX). „Lucrurile omise” indică faptul că traducătorii săi au 

considerat-o ca un supliment la Samuel și Regi.  

L. latină: Chronicon totius divine historiae – „Cronica întreagă a istoriei sacre”. Jerome 

(347-420 d.H.), traducătorul versiunii Vulgata, a sugerat că acest titlu ar fi mai potrivit 

și echivalent cu „epitomul Vechiului Testament”, probabil fiind justificat. Luther a 

preluat această sugestie în versiunea lui germană, iar alții l-au urmat. 

În grupul de cărți biblice Ketuvim sau Scrierile, cartea Cronici (ca un întreg) 

apărea la sfârșit. 1 și 2 Cronici, la fel ca și cărțile lui Samuel și Regi, au fost inițial o 

singură carte, care a fost împărțită în două de către cei care au tradus manuscrisele 

ebraice originale în limba greacă (LXX,  Septuaginta). 
AUTORUL:  

Nici 1, nici 2 Cronici nu conțin afirmații directe cu privire la autorul uman, 

deși tradiția evreiască îl favorizează pregnant pe Ezra preotul ca fiind autorul 

(comparați Ezra 7:1-6). 
Evidențe Externe 

• Potrivit tradiției iudaice antice, cărturarul Ezra a scris cărțile Cronici, Ezra și 

Neemia (a se vedea Introducere în Ezra: Forma literară și Paternitatea), părere 

foarte plauzibilă, deși acest lucru nu poate fi demonstrat cu certitudine.  

• Unii îl consideră pe Neemia  ca autorul genealogiei din 1 Cronici 1–9. 
Evidențe Interne 

 E rezonabil să acceptăm că aceste lucrări au fost scrise de un preot, pentru 

că aici tematica principală este Templul cu preoția și linia teocratică a lui 

David în Regatul lui Iuda. 

 Că Ezra este autorul e susținut și de faptul că în Ezra 1:1-3 se repetă sfârșitul 

din 2 Cronici 36:22-23 (aproape identic). Cărțile Cronici și Ezra par să fie o 

unitate, Ezra fiind o continuare a celor relatate în Cronici (la fel ca  Luca și 

Faptele Apostolilor, unde Faptele sunt o continuare a celor relatate în 

Evanghelie). Se pare că autorul a compilat informații din mai multe surse. 

 Stilul literar al Cronicilor este foarte similar cu cel al cărții Ezra. Ambele 

vorbesc despre preoți, genealogii, Templu și (în Cronici mai ales) despre 

ascultarea de Lege. 

DATA cca. 450-430 î.H. 

 Referința despre deportarea lui Iuda (1Cr.6:15; 9:1) arată că lucrarea a fost 

compilată după 586 î.H., referința la decretul lui Cir de la sfârșitul 2 Cronici 

arată că lucrarea a fost elaborată după reîntoarcerea din robie (539 î. H.), iar 
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alte referințe arată că cele două Cărți au fost redactate la mult timp după 

reîntoarcerea din Babilon (1 Cronici 3:17-24).  

 Textul probează că ultima persoană menționată în Cronici a fost Anania 

(v.24) din a opta generație de la Ioiachin (v.17), care a fost luat captiv în 

Babilon în 598 î.H.   

 Cronologia genealogică din 1Cr.1-9 sprijină o dată plasată după 450 î.H. 

Cronicarul a terminat aceste înregistrări cel mai probabil între 450-430 î.H.   

 Noul Testament nu citează în mod direct nici 1, nici 2 Cronici. 
CONTEXTUL ISTORICO-GEOGRAFIC:   

Cărțile Cronici din punct de vedere geografic încep la Hebron și se sfârșesc 

în Persia, cu Cir dând decretul de eliberare și întoarcere în țară a evreilor. Poporul 

reîntors din robie este prezentat ca posesorul unei moșteniri. Valoarea acestei 

moșteniri este evidențiată prin accentul pus de autor pe faptul că Dumnezeu este a 

ales în mod suveran pe poporul său și i-a promovat drepturile prin: 

 Tribul lui Levi, ales să servească înaintea Chivotului legământului (15:2; 

vezi 23:24-32),  

 David, ales să fie împărat peste Israel (28:4; 2 Cronici 6:6),  

 Solomon, fiul său, ales să fie regele ce construiește primul Templul (28:5-6, 10; 29:1) 

 Ierusalim, ales să fie capitala regatului davidic (2 Cronici 6:6, 34, 38; 12:13; 

33:7) și sediul (5) Templului (2 Cro.7:12, 16; 33:7), locul în care Numele lui 

Dumnezeu va fi prezent în mijlocul poporului Său.  

Aceste acte divine dau asigurare Israelului post-exilic că Templul va fi 

reconstruit în Ierusalim și că slujbele sale ce vor continua să aibă loc, vor demonstra 

că poporul lui Dumnezeu posedă o alegere ce nu poate fi anulată. 

Pe lângă Templu, Israelul are legea și profeții, menținând legământul sub 

conducerea casei lui David. Nici regii Davidici și nici Templul nu au conferit securitate 

Israelului, ci fuseseră oferite numai condițional Israelului, pe fundamentul obligației 

lor de a fi credincioși legii și legământului divin (28:7; 2Cr.6:16; 7:17; 12:1; 33:8). 

Cronicile au în vedere o perioadă mai lungă de istorie decât oricare altă carte 

a Vechiului Testament. În acest sens, ele sunt similare cu Evanghelia după Luca, care 

acoperă, prin genealogia lui Isus, întreaga istorie a omenirii, de la creație până în ziua 

scriitorului. Cronicile încep cu Adam și se termină cu Anania, care a trăit opt generații 

după ce regele Ioiachin (1 Cronici 3:24) a fost dus în robie. Dacă vom aloca 25 de ani 

pentru fiecare generație, nașterea lui Anania ar fi fost între 425 și 400 î.Hr., 

presupunând că această genealogie este completă. 
SCOPUL SCRIERII  

Exilul i-a determinat pe israeliți să scrie o nouă istorie națională, mai 

relevantă pentru ei. Mai degrabă decât pur și simplu repetarea evenimentelor din 

trecut (bune sau rele), ei le-au rescris ca să demonstreze că existența lor a continuat 

ca popor ales a lui Dumnezeu.  

Au rescris trecutul, în scopul de a ajunge la un acord cu prezentul lor. 

Cronicile nu reprezintă o „istorie politică”, așa cum ne-am putea aștepta ca cititori 

moderni. Este o „istorie teologică”, și cu cât mai repede vom accepta acest lucru, cu 

atât mai repede vom înțelege cu adevărat această carte fascinantă. 

Prin înregistrarea istoriei Israelului într-un mod diferit față de ceea ce citim 

în Samuel/ Regi, autorul cărților Cronici scoate la iveală nuanțe teologice aproape 

inedite. De exemplu, în contrast cu Samuel/ Regi, Cartea Cronicilor are o optică 

teologică diferită, revelată prin lucruri cum ar fi:  
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 Nu redă toată lista de păcate a lui David, ci pune accentul pe unitatea copiilor lui 

Israel, pe Templu și pe rolul lui Solomon în construirea lui; 

 Prezintă dintr-o perspectivă diferită teologia „pedepsei imediate” (pe baza 

acesteia s-a considerat că generația dusă în robie a suferit datorită păcatelor 

proprii, și nu datorită păcatelor strămoșilor). 

 Natan profetul vorbește despre promisiunea făcută de Dumnezeu lui David, despre 

longevitatea dinastiei sale. El spunea: „casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic 

înaintea Mea. Scaunul Tău de domnie va fi întărit pe vecie” (2Sam.7:16). Natan 

se referă la „casa lui David” ca fiind „casa supremă”, ceea ce înseamnă că David 

va avea perpetuu urmași pe tronul său. În contrast cu aceasta, promisiunea din 

Cronici este „Eu îl voi pune peste casa mea și împărăția mea pentru totdeauna; 

scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie” (1Cr.17:14), casa și împărăția fiind 

ale lui Dumnezeu, în timp ce în 2 Samuel ele sunt atribuite lui David.  

 De asemenea, în 2 Samuel, tronul este al lui David, dar în 1 Cronici este pur și 

simplu „al lui”. Acest „lui” se referă la Solomon, cel care a construit templul, și 

care, prin aceasta, devine pentru autorul Cronicilor regele ideal al lui Israel, 

prefigurându-l fără îndoială pe Mesia.  

 Mesajul 2 Samuel este conținut programatic în fraza „Nu-ți face griji, Davide, 

linia ta este în siguranță”, dar mesajul din 1 Cronici este diferit, Dumnezeu fiind 

cel care spune: „Amintiți-vă că este tronul Meu și Împărăția Mea, și voi pune 

Persoana esențială a Cronicilor acolo, la timpul potrivit”. 

Diferențele între cele două promisiuni făcute de Dumnezeu în cele două 

grupe de cărți diferite este o nuanțare a teologiei și trebuie să fie explicate pe baza 

setărilor lor istorice diferite. Accentul în 2 Samuel este pus în speranța continuării 

dinastiei lui David. Autorul cărților Cronici a scris după ce copiii lui Israel s-au întors 

deja din Babilon – nu mai devreme de mijlocul secolului al cincilea, judecând după 

numele enumerate spre sfârșitul genealogiei în 1Cr.1-9. El a avut o altă perspectivă, 

conștient că linia continuă a lui David fusese ruptă deja în exil. 

Pentru autorul Cronicilor, lecția exilului este că dinastia regală a Israelului 

nu depinde de stabilitatea fizică și concretă a casei și tronului lui David, după cum 

pare a fi implicat în 2 Samuel. De fapt, nu era cu adevărat tronul lui David, ci al lui 

Dumnezeu, și Dumnezeu va pune persoana potrivită acolo la timpul Său, continuând 

în mod miraculos familia lui David. 
MESAJUL CĂRȚII:  

Faptul că Cronicile vin imediat după istoria anterioară (Samuel-Regi), fără 

îndoială, contribuie la o mare neînțelegere în canonul vestic. În contrast, în canonul 

evreiesc, „Cronicile” este ultima carte, departe de Samuel și Regi. Nu e adevărat, cum 

spun unii, că, până la traducerea greacă a Vechiului Testament din ebraică 

(Septuaginta), Cartea Cronici a fost ascunsă cu grijă după 2 Regi.  

Traducătorii greci au dat Cronicilor un nume care trădează atitudinea lor 

interpretativă: „Lucrurile ce au rămas” – Paralipomenon. Faptul că era plasată pe 

ultimul loc în canonul evreiesc transmite un mesaj special, și anume acela că Cronicile 

nu sunt o repetare a lui Samuel/Regi, ci o carte cu propria ei „poveste” de spus. Aici 

aflăm că legea și profeții, la fel ca și Templul, sunt mai importante pentru continuarea 

relației lui Israel cu Domnul decât prezența sau absența unui rege din linia Davidică. 

Cronicarul subliniază în continuare importanța ascultării de lege și profeți 

prin accentuarea retribuției imediate (a se vedea declarațiile exprese ale lui David în 
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28:9, a Domnului în 2 Cronici 7:14, și a profeților în 12, 2 Cronici 5; 15:2, 7; 16:7, 9; 

19:2-3; 21:14-15; 24:20; 25:15-16; 28:9; 34:24-28). 

De asemenea, întâlnim mereu în relatările despre domniile individuale,  că 

păcatul aduce întotdeauna judecata sub formă de dezastru (de obicei, fie o boală sau 

înfrângerea în război), în timp ce pocăința și ascultarea aduc pace, victorie și prosperitate. 

În mod clar autorul Cronicilor a dorit să susțină speranța Israelului pentru 

Mesia cel promis, fiul lui David, în conformitate cu legământul davidic (2 Samuel 7) 

și asigurările profeților, inclusiv a celor aproape de el (Hagai, Zaharia și Maleahi). 

DESTINATARII:  Rămășiței lui Israel, în special celei ce s-a întors în țară. 

CUVÂNT CHEIE:   Zidirea Templului 
 

PARTICULARITĂȚI  

I Cronici 
Perioada: Evenimentele prezentate acoperă o perioadă de aproximativ 40 ani. 

Data scrierii: Probabil, în timpul sau imediat după captivitate. 

Capitolul Cheie: 1. David devine Rege. 

Versetul Cheie: 15:2.  

Cuvânt Cheie: Conducere  

Fraza Cheie: Construind o Casă: 29:16. 

Linia Spirituală: Păstrează linia regală. 

II Cronici 
Tema: Dumnezeu locuiește în Templul Său cel Sfânt și este credincios promisiunii 

Sale de a răscumpăra Israelul (7:12). 

Perioada:  2 Cronici acoperă o perioadă de aproximativ 450 de ani. 

Capitolul Cheie: 7.   

Conținut: Promisiuni și condiții pentru binecuvântări Divine. 

Verset Cheie: 15:2; 20:20 

Cuvânt Cheie: Stabilit 

Frază Cheie: 30:18b, 19 

Gând Spiritual: Onorează pe Regele ce vine. 

Observație: În contul cronicarului, o caracteristică principală a domniei fiecărui rege 

davidic credincios a fost încercarea lui de a induce în popor respectarea legii:  

David (6:49; 15:13,15; 16:40; 22:11-13; 29:19) 

Asa (2Cr.14:4; 15:12-14) 

Iosafat (2Cr.17:3-9; 19:8-10)  

Ioas (2Cr.24:6,9) 

Ezechia (2Cr.29:10, 31, 30:15-16; 31:3-4, 21)  

Iosia (2Cr.34:19-21, 29-33; 35:6,12,26).  

 Prezintă cel mai în amănunt genealogiile din Biblie 

  Arată foarte frumos lucrarea lui Dumnezeu de prezervare (ocrotire) a 

poporului ales încă de la începutul istoriei umane până la reîntoarcerea din 

exilul Babilonian – mai mult ca altă care din Biblie. 

  Demonstrează păstrarea legământului promis în menținerea liniei Davidice 

de a-lungul timpului. 

TEMA:  ÎNCURAJAREA POPORULUI  

 Cărțile Regilor înregistrează istoria Israelului dintr-o perspectivă 

politică/etică.  
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 1 & 2 Cronici prezintă istoria lui Israel dintr-o perspectivă spirituală/preoțească.   

 Ele amintesc evreilor că familia regală a lui David este încă în atenția 

Domnului și au intenția să încurajeze mica rămășiță care s-a întors.   

 Cărțile Cronicilor au fost scrise ca să dea speranță acelor evrei care au avut 

doar o vagă reminiscență despre gloria zilelor de odinioară. 

 Ele postulează credincioșia lui Dumnezeu în păstrarea teocratică a familiei 

dinastice a lui David (1 Cronici 17:11,14  ~ 1015 î.H.) 

 Alte scopuri ale celor două cărți: De a le aduce aminte despre moștenirea 

spirituală evreilor întorși din robie; de a-i încuraja în reconstrucția Templului 

că Dumnezeu îi va întări; să le spună că speranța nu-i pierdută;  Dumnezeu 

încă mai are un plan de viitor cu ei (poporul ales) 

 Genealogiile Cronicilor demonstrează, de asemenea, continuitatea cu 

trecutul. La întrebarea „Este Dumnezeu încă interesat în noi?”, răspunsurile 

cronicarul par a fi următoarele:  

o „El a fost întotdeauna”. Harul lui Dumnezeu și dragostea Sa pentru 

comunitatea restaurată nu a început cu David sau cucerirea sau 

exodul, ci chiar cu creația (1:1).  

 Există trei domenii generale în care se folosesc genealogiile: domeniul 

familial sau intern, cel juridico-politic și cel religios. În zona internă statutul 

social, privilegiile și obligațiile unui individ pot fi reflectate în plasarea sa în 

descendență (vezi 7:14-19). 

 În sfera politică, genealogiile susțin pretențiile la conducere și la repartizarea 

terenurilor – de exemplu împărțirea țării între cele 12 triburi. 

 În Israel conscripțiile militare, de asemenea, au continuat de-a lungul liniilor 

genealogice; mai multe dintre genealogiile din Cronici reflectă serviciul 

militar obligatoriu (5:1-26; 7:1-12, 30-40; 8:1-40). În sfera religioasă 

genealogiile au ajutat în primul rând la stabilirea preoților și leviților în 

funcțiile lor prevăzute de Lege (6:1-30; 9:10-34; Neemia 7:61-65). 

 CONȚINUTUL:  

Cronicarul introduce de multe ori discursuri care nu se găsesc în Samuel și 

Regi, pentru a transmite unele dintre principalele sale sublinieri. Din cele 165 de 

discursuri în Cronici de diferite lungimi, doar 95 se găsesc în textele paralele din 

Samuel și Regi. Aproximativ jumătate din volumul informațional a fost preluat de 

autor din Samuel și Regi; el a extras informații, de asemenea, din Pentateuh, 

Judecători, Rut, Psalmi, Isaia, Ieremia, Plângeri și Zaharia. 
Există referiri frecvente și la alte surse: „Cartea împăraților lui Israel” (9:1; 

2 Cronici 20:34; cf.2 Cronici 33:18), „Cartea cronicilor regelui David” (27:24), 

„Cartea împăraților lui Iuda și Israel” sau „... lui Israel și Iuda” (2 Cronici 16, 11; 

25:26; 27:7; 28:26, 32:32, 35:27, 36:8), „...adnotărilor pe cartea împăraților” (24, 2 

Cronici 27). Toate aceste informații preluate el le-a folosit, de multe ori cu modificări 

minore, pentru a oferi propria narațiune a trecutului. Informațiile caracteristice doar 

pentru cele două Cărți ale Cronicilor nu sunt fără bază istorică, ci ele reprezintă un 

material selectat, aranjat și integrat, preluat din sursele sale pentru a compune o 

narațiune „predică” pentru Israelul post-exilic. 

1 Cronici începe cu nouă capitole de nume (genealogii), în scopul de a 

conecta Israelul post-exilic la zilele sale de glorie de dinainte. Cei mai mulți cititori 

de azi trec cu superficialitate peste aceste capitole. Pentru israeliții post-exilici însă, 
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genealogiile au fost importante, vitale. Ele au trasat istoria Israelului recesiv, din 

perioada postexilică înapoi la Adam (1 Cronici 1:1).  

Pentru că Dumnezeu este Sfânt, poporul Său trebuia să se închine și să-I 

slujească lui Dumnezeu după porunca lui Moise și regulile lui David. Cea mai mare 

parte a istoriei Cronicilor este consacrată domniilor lui David (Cap.11-29) și Solomon 

(2 Cap.1-9). Portretele acestor regi sunt bine conturate și oferă o cheie pentru viziunea 

Cronicarului: el a insistat asupra domniilor lui David și Solomon din considerente 

mesianice. Portretul fiecărui rege al lui Iuda prezintă anumite caracteristici mesianice, 

dar cei doi regi, David și Solomon îl reprezintă pe Mesia într-o manieră copleșitoare.  

HRISTOS ÎN :  

Domnul este suveranul istoriei, în particular în ceea ce privește ridicarea și 

continuarea liniei mesianice prin David. Idea de conducător este de asemenea  

accentuată de autor, mai ales în zilele când Israelul nu avea pe nimeni la putere ca și 

rege. Regii pe linia davidică ce au fost la domnie, au servit ca tipuri, prefigurând pe 

acel „David” ce o să vină despre care au vorbit profeții, și pomenirea lor a hrănit 

speranța în fața multor descurajări (a se vedea cartea lui Maleahi). 

O notă despre îndeplinirea acestor profeții: Se poate observa ușor felul în 

care Domnul Isus împlinește această imagine. Trebuie doar să înlocuim numele 

Domnului „Isus” pentru tot ceea ce făcea un preot sau un rege. 

Acest rege, Isus, poate conduce îndatoririle preoțești, pentru că El este atât 

preotul ideal, cât și regele ideal, care este perfect ascultător până la jertfa Sa pe 

cruce. El este Templul, sursa de binecuvântare și iertare a lui Dumnezeu pentru 

poporul Său, pe care El îl mântuie. 

În relatarea Cronicarului, răspunsul (atitudinea) regilor la lege și profeții a fost 

decisiv. El arată modul în care regele ideal ar trebui să acționeze atât prin comparație 

cât și prin contrast cu viața regilor reali. De aceea, sunt contrastați regii buni, a căror 

prezentare este favorabilă (de exemplu, David, Iosafat), cu cei răi, ce sunt prezentați 

într-un fel nefavorabil (de exemplu, Ahaz), toate acestea contribuind la ilustrarea 

regelui ideal. Astfel, Legea și Profeții, la fel ca și Templul, sunt mai importante pentru 

continuarea relației lui Israel cu Domnul decât prezența sau absența unui rege. 

CONCLUZIA 

 Autorul cărților Cronici nu a intenționat să scrie o istorie completă a 

evenimentelor din domnia împăraților lui Iuda, ci o istorie în scopul edificării. De 

aceea, vorbind despre regii pe care îi propune ca modele, el omite în mod natural 

detaliile care nu sunt edificatoare. Dorința autorului a fost să încurajeze un popor 

debusolat și amărât. Studiul de față are un rol similar, acela de a trezi în cititor dorință 

de a căuta pe Dumnezeu și a practica închinare cu scopul de a fi edificat spiritual. 

Aplicații: 

 Fii ca David și dezvoltă o adâncă și puternică relație cu Dumnezeu.  

 Nu-ți uita moștenirea spirituală, mulțumește Domnului pentru cel ce te-a condus la Isus. 

 Când ești în greutăți, adu-ți aminte cum a lucrat Dumnezeu în trecut și te-a ajutat.   

 Adevărata închinare este să-ți aduci trupul ca jertfă vie (Romani 12:1): „dacă 

poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, și va 

căuta Fața Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi 

ierta păcatul, și-i voi tămădui țara”  (2 Cronici. 7:14 ). 

NS  
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Capitolul I: Legământ și speranță - Promisiunea unui vlăstar mesianic 

Poporul Domnului – Genealogia lui David și 

neamul său 

Text: 1 Cronici capitolele 1-9 

Text de citit: 1 Cronici 3:1-24 

Cuvântul de aur: Isaia 11:1-2 „Apoi o Odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un 

Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste El, duh de 

înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și frică de 

Domnul.” 

      INTRODUCERE 

Lucrarea intitulată Cronici începe cu o listă interminabilă de nume și 

genealogii. Nouă capitole sunt dedicate acestor liste înțesate de nume pe care nu le 

cunoaștem și cu informație nesemnificativă din punctul nostru de vedere. Sunt 

generații după generații de evrei grupați pe triburi și familii sau pe slujbele ce le aveau 

la templu (în cazul descendenților lui Levi). Genealogiile au valoare atunci când este 

vorba de dovedirea nobleței, sau atunci când este vorba de a obține o moștenire. Dar 

cele biblice?  

De ce sunt aceste liste de nume incluse în Cartea Cronicilor? Ce beneficiu 

avem noi din citirea sau studierea lor? Dacă toată Scriptura este insuflată și de folos, 

care este folosul nostru că aceste liste sunt parte a revelației pe care ne-a oferit-o 

Dumnezeu?  

Scopul acestei lecții este să releveze importanța informației pe care 

Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție în aceste capitole, importanță nu doar teoretică, ci 

mai ales practică! O să procedăm la așezarea acestei informații în perspectivă. 

      OBIECTIVE 

 Să încercăm să scoatem în evidență informația acestor capitole prin întrebări 

referitoare la materialul ce îl conțin; 

 Să evidențiem principiile de trăire ce le desprindem din informația aceasta 

ce, privită superficial, pare irelevantă. 

      SCHIȚA LECȚIEI 

I. Întrebări legate de relevanță; 

II. Întrebări legate de practicalitate. 

      ANALIZA 

I. Întrebări legate de relevanță 

1. Când au fost redactate aceste liste?  

Ele au fost redactate pe baza unor documente istorice vechi, în perioada de după 

întoarcerea evreilor din robia babiloniană. Reîntoarcerea evreilor nu a fost lipsită de 



12 

probleme. Cei întorși erau demoralizați și dezorientați. David, care rămăsese în 

memoria colectivă a evreilor ca un monarh ridicat de Dumnezeu cu scopul de a pregăti 

Israelul pentru sosirea lui Mesia, a Răscumpărătorului așteptat de poporul lui 

Dumnezeu, primise o promisiune de la Domnul că nu va fi lipsit de un urmaș pe tron, 

și mai ales i se garantase în termenii cei mai siguri că unul din acești urmași va fi 

Promisul Mesia. Dacă priveai la realitatea istorică în care se găseau evreii după 

întoarcerea din robie, nu puteai să nu observi că regatul lui Iuda nu mai era o realitate 

politică, ci doar o amintire a trecutului. Descendenții casei lui David nu stăteau pe 

tron la Ierusalim. Iudeea era o regiune fără importanță în cadrul imensului Imperiu 

Persan. Cum să înțelegi ceea ce survenise în istoria evreilor? 

Rolul celor două Cărți a Cronicilor era să dea o perspectivă istorică corectă 

generațiilor întoarse din robie și să mențină în aceștia speranța mesianică.  

Aplicație: Pentru fiecare generație de oameni Dumnezeu a oferit în Cuvântul 

Său o perspectivă corectă asupra istoriei și fiecare generație (indiferent de haosul 

politic, sau social, sau spiritual, sau de altă natură în care se află), poate trăi cu 

speranța venirii Domnului și a Împărăției lui. În Scriptură ni s-a oferit tot ce privește 

viața și evlavia, dar ceea ce ni s-a oferit trebuie studiat și asimilat, chiar dacă 

informația este inclusă într-o coajă greu de penetrat, așa cum este textul nostru.  

2. Care genealogie este centrală în aceste liste? 

Evident că genealogia centrală este cea a casei lui David, și acest lucru este ușor 

de înțeles, din moment ce Dumnezeu a promis lui David un descendent care va 

împlini planurile Sale cu poporul Său și cu restul popoarelor lumii. Toată atenția era 

îndreptată asupra descendentului lui David ce urma să preia Împărăția lui Israel și să 

aducă binecuvântarea tuturor Neamurilor. Lucrurile nu s-au schimbat după venirea 

lui Mesia. Oamenii Împărăției Sale ar trebui să aibă toată atenția îndreptată asupra 

Lui și asupra lucrării Lui. Orice teologie ce nu este centrată în Mesia este găunoasă! 

3. De ce începe lista genealogiilor cu Adam? De ce sunt prezentate și liste 

genealogice (ca de exemplu a fiilor lui Esau) care nu au nimic de a face 

cu Mesia? De ce după prezentarea listei descendenților lui David sunt 

prezentate listele descendenților fiilor lui Iacov?  

Să observăm următoarele lucruri: 

Capitolul 1 prezintă lista generațiilor de la Adam la Iacov. 

Capitolul 2 prezintă lista generațiilor de la Iacov la David. 

Capitolul 3 prezintă descendenții lui David. 

Capitolele 4-8 prezintă listele descendenților celor 12 fii ai lui Iacov.   

Capitolul 6, foarte lung, prezintă familia lui Levi și familia lui Aaron 

Capitolul 9 prezintă din nou leviții și preoții lui Israel, ca în final să facă o nouă 

prezentare a familiei lui Saul (familia lui a fost prezentată odată cu prezentarea 

seminției lui Beniamin (cap. 8). 

 

Nici o informație nu este inutilă în Scripturi, nici una nu este greșit plasată. 

Listele genealogice ce nu au de-a face cu Mesia sunt puse acolo ca să indice faptul că 

Dumnezeu este cel ce alege suveran. Din fiii lui Noe alege pe Sem, din mulții 
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descendenți ai lui Avraam, căruia i s-a făcut promisiunea mesianică, Dumnezeu alege 

pe Iacov. După prezentarea casei lui David în capitolul 3 autorul mai găsește necesar 

să revină asupra listelor descendenților celor 12 fii ai lui Iacov pentru a arăta rolul 

acestui popor în materializarea așteptărilor mesianice. Deși era clar că Mesia va fi un 

fiu al casei lui David, listele descendenților lui Iacov plasate după lista descendenților 

lui David transmite ideea că Mesia aparține întregului popor al lui Israel, tuturor 

semințiilor și răscumpărarea lui se va întinde la tot poporul Domnului. Nu doar Casa 

regală este importantă pentru Domnul, ci tot poporul! Listele încep cu Adam pentru 

a sublinia ideea că Mesia este om, descendent și El al întemeietorului rasei umane, și 

în același timp listele încep cu Adam și se așteaptă să fie încheiate cu Mesia, pentru 

a arăta că Mesia era întemeietorul unei noi rase umane, fiind înlocuitorul lui Adam. 

 

II. Întrebări legate de practicalitate  

Cărțile Cronicilor au fost scrise după robia babiloniană.  

1. Ce rost au listele cu descendenții semințiilor ce au fost duse în robia asiriană? 

Din moment ce Cărțile Cronicilor au fost scrise după întoarcerea din robie, și 

Dumnezeu a lucrat de atunci prin iudeii reîntorși în țară, informația despre celelalte 

10 seminții părea inutilă și nepotrivită scopului pentru care au fost scrise cele două 

Cărți ale Cronicilor. Adevărul este că Dumnezeu nu pierde nici o seminție din poporul 

Său în desfășurarea planurilor Sale. Prezentarea listelor genealogice ale celor 12 fii ai 

lui Iacov arată că cele 10 seminții duse în robia asiriană nu s-au pierdut, ci urmează 

să beneficieze și ele de binecuvântările Împărăției lui Mesia. Evanghelia după Ioan 

6:39 arată că cei ce sunt ai lui Dumnezeu nu pot experimenta pierderea privilegiilor 

oferite în Mesia. Dumnezeu nu îi abandonează, nici nu pierde pe ai Săi, ci îi are în 

planul Său până la capăt. Ca și răscumpărați ai Domnului Isus suntem în mâini bune! 

2. Ce rost are repetarea informației găsită în cartea lui Iosua despre repartizarea 

teritoriilor fiecărei seminții? Lucrul acela a fost făcut cu 1000 de ani în urmă 

sub Iosua, cuceritorul țării promise.  De ce e repetată informația aici? 

Această informație repetată oferă motiv de încredere că țara care le-a fost dată 

sub Iosua este a lor în continuare, și nu poate fi înstrăinată. Dumnezeu nu uită că le-

a dat lor țara Canaan, și dorește ca nici ei să nu uite acest lucru. Sionismul este 

justificat și anti-semitismul sortit eșecului.  

3. De ce se pune atâta accent în această secțiune pe seminția lui Levi, din 

moment ce Casa lui David e cea care contează în planul salvator al lui 

Dumnezeu?  

La mijlocul listelor ce prezintă pe descendenții celor 12 seminții este făcută o 

prezentare specială a  descendenților lui Levi și a celor trei grupe de slujitori levitici: 

preoți, leviți și cântăreți. Aceștia sunt lucrătorii ce fac slujba la Templu. Informația 

aceasta bogată acordată slujitorilor Templului ne arată că Dumnezeu așteaptă ca 

poporul să dea atenție închinării în anticiparea venirii lui Mesia. Cei reîntorși din 

robie nu puteau să își explice multe lucruri din cele ce se petrecuseră în istoria lor, 

lucruri ce păreau să contrazică promisiunile Domnului. Domnul le spune că pentru ei 

important este să practice cu cea mai mare atenție închinarea, și contradicțiile sau 
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aporiile să fie lăsate în grija Lui. La fel trebuie să procedăm și noi în mijlocul 

circumstanțelor iraționale în care ne aflăm uneori. 

Accentul pe slujba de la Templu este explicabil apoi prin faptul că Mesia va fi 

cel care va intra în Templul Său, ispășind păcatele poporului și reformând închinarea. 

Până la venirea lui Mesia lucrurile trebuiau menținute așa cum fuseseră impuse de 

David în urma „chipului” ce i s-a arătat. Noi știm că la venirea lui, Mesia a reformat 

închinarea și prin jertfa Lui a făcut învechite și depășite jertfele animale. El este 

Marele Preot ce a transformat închinarea omului, făcând trecerea de la umbre și 

simboluri la realitățile închinării în duh și adevăr. 

 

4. Cum se termină secțiunea dedicată listelor de neamuri și descendenți (cap. 

9:35-44)? 

Se termină, incredibil, cu informație despre casa lui Saul. Informația aceasta este 

preluată mot-a-mot din 1 Cronici  8:29-39, unde a fost prezentată seminția lui 

Beniamin și casa lui Saul. 

Această informație despre Saul (și casa lui lepădată) e repetată la capătul 

capitolului 9, pentru a sugera că Dumnezeu a făcut alegerea Casei lui David prin har. 

Casa lui Saul fusese aleasă pe baza calităților celui ce avea să fie primul rege al lui 

Israel. Casa lui David a fost aleasă pe baza harului divin. Lucrul acesta se subliniază 

de două ori, pentru a nu fi neobservat de cititor. Harul lui Dumnezeu este scos în 

evidență la sfârșitul acestei secțiuni ce pare a fi o înșirare haotică de nume și liste fără 

importanță. Harul este elementul omniprezent al lucrării lui Dumnezeu în Hristos. 

      CONCLUZII 

Rolul celor două Cărți a Cronicilor era să dea o perspectivă istorică corectă 

generațiilor întoarse din robie și să mențină în aceștia speranța mesianică. 

În Scriptură, ni s-a oferit tot ce privește viața și evlavia, dar ceea ce ni s-a oferit 

trebuie studiat și asimilat, chiar dacă informația este inclusă într-o coajă greu de 

penetrat, așa cum este textul nostru. 

Evident că genealogia centrală este cea a casei lui David deoarece prin ea trece 

firul roșu al istoriei, genealogia Mântuitorului. De aceea să înțelegem că orice 

teologie ce nu este centrată în Mesia este găunoasă. 

Nici o informație nu este inutilă în Scripturi, nici una nu este greșit plasată. 

Listele genealogice încep cu Adam pentru a sublinia ideea că Mesia este om, și se 

așteaptă să fie încheiate cu Mesia, pentru a arăta că Mesia era întemeietorul unei noi 

rase umane, fiind înlocuitorul lui Adam. 

Prezentarea listelor genealogice ale celor 12 fii ai lui Iacov arată că cele 10 

seminții duse în robia asiriană nu s-au pierdut, ci urmează să beneficieze și ele de 

binecuvântările Împărăției lui Mesia. 

Repetarea informației despre teritoriu oferă motiv de încredere că țara care le-a 

fost dată este a lor în continuare, și nu poate fi înstrăinată. Dumnezeu nu uită și dorește 

ca nici ei să nu uite. Sionismul este justificat și anti-semitismul sortit eșecului.  

Informația despre leviți arată că este important să se practice cu cea mai mare 

atenție închinarea, și contradicțiile sau aporiile să fie lăsate în grija Lui. La fel trebuie 

să procedăm și noi în mijlocul circumstanțelor iraționale în care ne aflăm uneori. 
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În sfârșit, informația despre Saul (și casa lui lepădată) e repetată la capătul 

capitolului 9 pentru a sugera că Dumnezeu a făcut alegerea Casei lui David prin har. 

Harul este elementul omniprezent al lucrării lui Dumnezeu în Hristos! 

      ÎNTREBĂRI  

1. Ce rost au genealogiile? Ce rost au genealogiile biblice? 

2. Ce rost au în această introducere unele istorioare nemaigăsite în alte cărți ale 

bibliei?  

 Iaebeț (1 Cronici 4:9-10),  

 Războiul făcut cu hagareniții de către semințiile lui Ruben, Gad și 

jumătate din seminția lui Manase – (1 Cronici 5:18-22) contrastat 

cu războiul acelorași seminții, numeroase și deosebit de destoinice 

în arta războiului, cu Pul, împăratul Asiriei (1 Cronici 5:23-26),  

 Așezarea unor simeoniți în Edom (1 Cronici 4:38-43) 

 

DC 
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Capitolul I: Legământ și speranță - Promisiunea unui vlăstar mesianic 

Unsul Domnului - Ascensiunea lui David și 

autoritatea lui 

Text: 1 Cronici 10-12 

Text de citit: 1 Cronici 11:1-9 

Cuvântul de Aur: 1 Cronici 11:9 „David ajungea din ce în ce mai mare, și Domnul 

oștirilor era cu el.” 

INTRODUCERE  

Lui Theodore Roosvelt îi sunt atribuite următoarele cuvinte: „Cu cât cunoști 

mai multe despre trecut, cu atât ești mai pregătit pentru viitor”. Am putea spune că 

autorul cronicilor a acționat tocmai  în spiritul acestei perspective, înregistrând, cu 

meticulozitate, evenimente și informații legate de evoluția poporului evreu pe o 

perioadă de 450 de ani. Pentru înțelegerea prezentului este necesară o privire asupra 

trecutului, iar pentru întâmpinarea viitorului este necesară atât înțelegerea trecutului 

cât și administrarea responsabilă a prezentului.  

În trecutul poporului evreu, domnia regelui David rămâne un punct de 

referință și una din acele moșteniri ce provoacă nostalgii înduioșătoare. Având în 

vedere faptul că aceste cronici au fost scrise după perioada exilului, înțelegem de ce 

două teme sunt evidențiate în mod special în aceste cronici: tronul și templul. Pe de-

o parte, cronicile readuc în actualitate casa regală a lui David ca simbol al gloriei și 

prosperității, și pe de alta spun povestea zidirii, apogeului și distrugerii templului, ca 

emblemă a închinării și spiritualității poporului.  

Acest fragment, compus din trei capitole, oferă o imagine a tranziției 

sceptrului regal de la Saul înspre David, precum și primele semne ale consolidării 

poziției sale ca rege al Israelului. 

OBIECTIVE 

 Familiarizare cu perioada istorică a dezvoltării Israelului în timpul domniei 

lui David 

 Înțelegerea rolului stării spirituale în derularea evenimentelor istorice 

 Examinarea și corectarea stării spirituale personale în lumina lecțiilor oferite 

de acest episod istoric. 

CADRU 

După ascensiunea rapidă în popularitate, Saul, primul rege al Israelului, a 

devenit mult mai încrezător în sine (ce contrast cu imaginea celui ce se ascundea 

printre vase) și a alunecat constant către indiferență față de Dumnezeu și ignorarea 

principiilor și planurilor divine. Deznodământul vieții sale este trist: viteazul de altă 

dată își ia singur viața pentru a nu cădea în mâinile filistenilor. Explicația cronicarului 

indică însă un faliment mult mai semnificativ: „s-a făcut vinovat de fărădelege față 

de Domnul” (1 Cronici 10:13). Răzvrătirea sa, preocuparea excesivă cu popularitatea 

în fața oamenilor, au condus la pierderea tronului, distrugerea familiei și serioase 

dificultăți pentru națiune. După moartea sa, evreii își amintesc că David era căpetenia 

cea mai respectată în Israel și vin cu propunerea să-l instaleze rege. Din relatarea lui 

Samuel știm că lucrul acesta nu s-a întâmplat fără obstacole. Chiar dacă incidentele 
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nu sunt redate și în Cartea Cronicilor, știm că tribul lui Beniamin, familia lui Saul, nu 

a vrut să cedeze acestuia tronul Israelului. Pentru șapte ani și șase luni David a fost 

recunoscut rege doar de tribul său, tribul lui Iuda și grupuri răzlețe de luptători din 

celelalte triburi. Abia după asasinarea lui Iș-Boșet, restul semințiilor l-au recunoscut 

pe David ca rege (cc. 1010 î.H.).  După recunoașterea ca împărat al Israelului, David 

cucerește Ierusalimul, transformă cetatea în reședință de familie și capitală a țării și 

consolidează armata regatului. 

SCHIȚA LECȚIEI  

I. Sfârșitul lui Saul – 1 Cronici 10:1-12 

II. Cauzele declinului lui Saul – 1 Cronici 10:13-14 

III. Înscăunarea lui David – 1 Cronici 11:1-3 

IV. Cucerirea Ierusalimului – 1 Cronici 11:4-7 

V. Consolidarea domniei lui David – 1 Cronici 11:8-10 

VI. Cronica vitejilor lui David – 1 Cronici 11:11- 12:22 

VII. Armata lui David – 1 Cronici 12:23-40 

 

ANALIZA LECȚIEI  

Specifică stilului cronicăresc, relatarea este lapidară, concentrată pe elemente 

menite a oferi o imagine a ascensiunii lui David pe tronul Israelului și derularea 

domniei sale. Ascensiunea sa începe cu declinul casei lui Saul, prin moartea lui Saul 

și a celor trei fii ai săi: Ionatan, Abinadab și Malchi-Șua. Cronicarul oferă și o analiză 

a cauzelor ce au condus la acest episod trist: Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat 

de fărădelege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și 

cerut sfatul celor ce cheamă morții (10:13).  

Încă de la început, cronicarul introduce un contrast între conduita lui Saul și cea 

a lui David. Saul este prezentat ca răzvrătit, disprețuitor față de Dumnezeu și față de 

oamenii săi (vezi 1 Samuel 14). În contrast cu această atitudine, David este ascultător 

de Dumnezeu și manifestă considerație față de oamenii săi (vezi 1Cronici 11:16-19)  

În continuarea relatării, aflăm cum a devenit Ierusalimul reședința familiei lui 

David și capitala Israelului, un oraș a cărui nume are o semnificație ce încă nu a fost 

materializată. A fost scena atâtor confruntări și este în continuare, locul de care sunt 

legate atâtea speranțe. Trebuie remarcat faptul că Saul nu avusese o capitală...de 

altfel, orașele și cetățile Israelului încă nu se dezvoltaseră și ele câștigau notorietate 

prin cei ce le locuiau. Pe timpul lui David orașul Ierusalim își începe dezvoltarea iar 

în timpul lui Solomon, după construirea Templului, va atinge apogeul.  

Dar dacă aflăm care este conjunctura în urma căreia David ajunge pe tron, 

procesul prin care își stabilește capitala, ajungem să cunoaștem și oamenii care se 

adună în jurul său, viteji cu o bună reputație. Această trecere în revistă a anturajului 

lui David și a armatei sale ne ajută să înțelegem respectul de care se bucura David și 

în același timp, ce înseamnă providența divină. Chiar dacă David era viteaz, el nu era 

singurul viteaz în Israel sau în cadrul tribului său. Chiar dacă suntem tentați să privim 

la virtuțile și abilitățile sale, cronicarul vrea să înțelegem că el nu era un unicat... Erau 

mulți alți oameni viteji în Israel în timpul vieții lui David. Dumnezeu l-a ales însă pe 

el și Samuel a fost cel care a explicat și de ce: „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; 

omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă.” (1 Samuel 16:7) 
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Se pare că inima lui David a fost apreciată nu numai de vitejii din vremea sa, dar mai 

ales de Dumnezeu.  

În capitolul 12 ne sunt oferite trei incidente în care David a cooperat cu alți viteji 

care ajung să alcătuiască armata sa: 

 Vitejii care l-au ajutat la Țiclag și care l-au protejat de Saul (vv.1-13) 

 Vitejii care au păzit câmpia Iordanului (vv.14-18) 

 Vitejii care au luptat alături de el împotriva Amaleciților (vv.19-37) 

Toți acești viteji, recunoscuți pentru curaj, pentru îndemânări care nouă ni se par 

astăzi exagerate, au venit să-i jure credință lui David (vv.38-40). Astfel se conturează 

armata ce va impune respect popoarelor din jur. 

Câteva lecții reies din această cronică: 

 Oricât de mare ar fi potențialul uman, fără ascultare de Dumnezeu, respect 

pentru cei din jur și disciplină personală, se poate ajunge la faliment.  

Saul este exemplificarea clară a acestui principiu. Puternic, modest, curajos, 

înflăcărat de Duhul Sfânt, Saul ajunge mândru, invidios, suspicios, temător, 

inconsecvent cu propriile principii, falimentând ca rege, ca lider și ca tată. 

 Falimentul personal implică adesea victime colaterale.   

Familia lui Saul și slujitorii săi au păstrat resentimentele față de David. Pornit 

într-o luptă în care își pierde viața și cei trei copii, mânat de gândul răzbunării, 

divizând națiunea, înstrăinându-l pe cel mai popular lider (David), Saul a generat 

tensiune și dezbinare, stări care vor afecta națiunea încă șapte ani și jumătate, 

întârziind împlinirea decretului divin și generând și mai multe victime. Așa cum o 

atitudine sănătoasă poate genera unitate și colaborare (vezi exemplul lui David) tot la 

fel, o atitudine nesănătoasă, nepotrivită, poate genera conflicte și victime, chiar 

printre cei mai apropiați – un lucru de care membrii bisericilor ar trebui să-și 

amintească constant. Fără o atitudine potrivită, fără vigilență asupra stărilor 

personale, putem genera conflicte care afectează atât unitatea Bisericii cât și mărturia 

ei în mijlocul societății. 

 Împlinirea planurilor divine implică ascultare, răbdare și credincioșie. 

De la ungerea sa în casa tatălui său Isai, până la momentul înscăunării la Hebron, 

se presupune că au trecut opt ani. În Hebron, el petrece încă șapte ani și jumătate. Așa 

cum știm, nu au fost doar ani de așteptare ci au fost ani de exil, ani în care a fost 

fugărit, în care a trăit ca nomad, vânat, alungat din loc în loc, riscând viața copiilor și 

familiei sale. În toate acestea David dovedește însă ascultare, credincioșie și răbdare. 

O parte din frământările sale sunt cântate în Psalmi și ne ajută să înțelegem gândurile, 

emoțiile dar și credința sa (vezi Psalmii 7, 52, 56, 59, 142 etc.). Cred că acestea au 

fost atitudini pe care Dumnezeu le-a prețuit și pe care trebuie să le deprindem și noi. 

 Oricât de virtuoși am fi și câte abilități am avea, nu ne putem dispensa de 

ajutorul celor din jur. 

David a fost, fără îndoială, un om viteaz, un luptător neînfricat, un bun strateg, 

un lider autentic, iubit și respectat de oamenii săi. Cu toate calitățile sale, în ciuda 

reputației dobândite prin înfrângerea lui Goliat, David a avut nevoie de alți viteji. 

Până la urmă, tăria Israelului venea din complementaritatea abilităților și din unitatea 

luptătorilor. Atunci când a fost însă unitate, dedicare și supunere, Dumnezeu a fost 

cel ce a oferit victorii... Când a fost dezbinare, neascultare, păcat... au fost învinși.  Și 

aceasta este o lecție pentru Biserică. Apostolul Pavel ne avertizează că suntem 

asediați de forțe spirituale și că nu putem face față fără o echipare corespunzătoare,  
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angajând toate abilitățile disponibile (predicare, învățare, slujire, etc.) într-un spirit de 

supunere și unitate cu și în Domnul Isus Hristos. 

 Câtă vreme suntem în ascultare de Dumnezeu și urmăm călăuzirea Sa, El 

ne oferă sprijinul și ne asigură creșterea ( 1 Cronici 11:9) 

Așa cum am putut vedea, David a așteptat cu răbdare implicarea lui Dumnezeu 

în împlinirea promisiunilor Sale. Fără să fie pasiv, David nu a acționat impulsiv, 

agresiv și mai ales, independent de Dumnezeu. Tocmai de aceea, Dumnezeu îl 

însoțește, îl păzește, îl crește și îl pregătește pentru tron. Exemplul vieții sale este o 

frumoasă metaforă a traseului spiritual pe care trebuie să-l parcurgă fiecare 

credincios. Odată cu „ungerea” noastră și intrarea în relație cu Dumnezeu, trebuie să 

ne încredem în El, să-I fim supuși, să-L ascultăm și să avem răbdare, învățând din 

fiecare situație cum să-L onorăm (așa cum David a făcut-o atunci când nu s-a folosit 

de ocazie pentru a-l omorî pe Saul). 
 

CONCLUZII 

Umblarea cu Dumnezeu este un proces în care experiențele vieții sunt complexe, 

formatoare și necesare transformării pe care fiecare credincios trebuie să o 

experimenteze. Și această relatare istorică ne oferă imagini din viața a doi oameni 

care au fost binecuvântați și folosiți de Dumnezeu. Din păcate, Saul ne arată cum 

putem risipi binecuvântările, devenind prea atașați de ele și prea îndrăgostiți de noi. 

David, pe de altă parte, ne arată ce poate face Dumnezeu în viața celui își pune 

nădejdea în Dumnezeu și, cu răbdare, în ascultare, se supune voii lui Dumnezeu, 

respectându-L pe El și pe cei din jur. 

 SC 
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Capitolul I: Legământ și speranță - Promisiunea unui vlăstar mesianic 

Chivotul domnului – Interesul lui  David pentru închinare 

Text: 1 Cronici 13-16 

Cuvântul de aur: 1 Cr.15:2  „Atunci David a zis: «Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie 

purtat decât de Leviți, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și 

să-i slujească pe vecie».” 

 

INTRODUCERE 

Autorul Cărților Cronici este pasionat și de istorie, dar în primul rând este 

un iubitor de oameni. El înregistrează și transmite faptele trecutului cu dorința de a 

transforma modul de trăire spirituală a generației sale și a celor viitoare. El urmărește 

formarea unei atitudini și a unui scop: 

 Formarea atitudinii de încadrare a poporului evreu în planul providențial al 

lui Dumnezeu. 

 Formarea scopului noii generații și a celor viitoare de a-L cunoaște pe și sluji 

lui Dumnezeu conform standardelor cerute de El. 

Poporul trebuia să-și cunoască trecutul ca să-și înțeleagă prezentul, pentru 

ca să aibă șansa de a-și plasa viitorul corect din punctul de vedere al lui Dumnezeu. 

Mesajul prezentei lecții este întreit: 

1. Începând cu împăratul, Israel trebuia să revină la modul de închinare corect și 

atribuțiile proprii poporului Legământului. 

2. Poporul trebuia să-și reamintească și să reînvețe să asculte de Domnul. 

3. Poporul trebuia să fie în părtășie cu Domnul prin prezența lor constantă și 

consistentă la Templu. Mesajul scoate în evidență destinul și valoarea lui Israel. 

 Destinul:  

a. De a face cunoscut tuturor neamurilor pe Dumnezeu-Creatorul universului, 

singurul care vrea și poate să refacă legătura Dumnezeu-om.  

b. De a asigura linia genealogică din care urma să vină în lume Mesia. 

Valoarea: Îi este cotată în mod practic în funcție de gradul de ascultare și 

închinare față de Domnul, dar îi este asigurată de alegerea suverană a lui Dumnezeu. 

OBIECTIVE 

Prin studiul de față, orice credincios ar trebui să conștientizeze următoarele: 

 Înainte de luarea unei decizii să verifice dacă motivul motor este cerința lui 

Dumnezeu sau dorința sa proprie. 

 În orice lucru, să rămână în limitele competenței și autorizației pe care o are de 

la Dumnezeu. Oricine poate să creadă că are competență și autoritate pentru a lua 

decizii, dar în fața Domnului să fie altfel. 

 Este datoria sa să-și  cunoască scopul și atitudinea pe care trebuie să  o aibă zilnic.    

 Ceea ce îi dă valoare și care îi este destinul. 

SCHIȚA  

I. Tentativă nereușită (Conștientizarea responsabilității), cap. 13. 

II. Întărirea casei lui David, cap. 14.  

III. Așezarea chivotului la Ierusalim, cap. 15. 

IV. Organizarea închinării, cap. 16. 
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ANALIZA 

I. Conștientizarea responsabilității 

Chivotul Domnului era cel mai important obiect de cult al poporului ales, de 

aceea și fusese construit după indicațiile precise ale Domnului. În toată rătăcirea prin 

pustie și Canaan, el a însoțit poporul ca un semn vizibil al prezenței lui Dumnezeu în 

mijlocul poporului Său și ca semn palpabil al alianței prin adopție a poporului Israel 

de către Dumnezeu. Totuși, arca legământului (cum mai este numită) a căzut în 

mâinile filistenilor (1 Sam. 4 ) în bătălia de la Afec, dar asta nu contrazice semnificația 

sa, căci Dumnezeu nu ceruse poporului să despartă Chivotul de cort pentru a fi dus 

pe câmpul de luptă. De aceea, Domnul a îngăduit luarea Chivotului pentru ca Israel 

să înțeleagă cât de zadarnic este să crezi în Chivot în timp ce încalci poruncile Sale. 

În timpul cât a fost ținută de filisteni, arca legământului a distrus prin prezența sa pe 

zeul-idol Dagon și a apăsat cu groază poporul cetății în care a fost pusă. De aceea, 

după șapte luni este trimisă înapoi în Israel, la Chiriat-Iearim (1 Sam.7), unde rămâne 

timp de 20 de ani, până când poporul are o trezire spirituală și începe să caute pe 

Domnul. În timpul domniei lui Saul, chivotul a fost neglijat, dar David împreună cu 

poporul mută chivotul la Ierusalim în cort. Aducerea Chivotului la Ierusalim este 

celebrată ca o mutare a lui Dumnezeu dintr-un loc provizoriu spre locașul Său de 

odihnă. Psalmul 132:8 consemnează: „Scoală-Te, Doamne, vin-o la locul Tău de 

odihnă, Tu și Chivotul măreției Tale!”. 

Ca o paralelă la textul nostru, în episodul cu Uza, Dumnezeu a îngăduit o 

pedeapsă îngrozitoare care a transformat ceremonia de veselie și bunăvoință 

organizată în onoarea aducerii chivotului Domului la Ierusalim într-o ocazie de 

durere, spaimă, groază și jale. De ce s-a întâmplat acest lucru tocmai când se făcea un 

lucru bun și în cinstea Domnului? Deoarece David și poporul, deși făceau un lucru 

bun, ei îl făceau în mod greșit. Pieirea lui Uza a fost consecința neconștientizării 

cerințelor lui Dumnezeu, a responsabilităților impuse de El, ceea ce a dus la încălcarea 

poruncilor pe care Domnul le-a dat prin Moise (Num.3,4). Prin transformarea 

procesiunii de slavă și bucurie, închinată Domnului, într-una de spaimă, David și 

poporul au fost conștientizați de faptul că relația lor cu Dumnezeu nu era acceptată 

oricum, ci numai după regulile divine. Ei s-au temut ca păcatul să nu aducă 

continuarea pedepsei și au fost cercetați, efectul final fiind unul pozitiv: în această 

situație, ei au realizat că sfințenia Legii lui Dumnezeu cere o strictă ascultare. 

 

II. Întărirea casei lui David, cap.14. 

David a avut multe slujbe și poziții, simultan sau consecutiv. A fost cioban, soldat, 

proscris, erou, poet, cântăreț și rege. În familia sa, el a fost multă vreme privit ca 

nesemnificativ. De exemplu, când a venit prorocul Samuel în casa tatălui său Iese, 

nimeni nu a crezut că prezența lui la ceremonia organizată este necesară. Totuși, faptul 

că Dumnezeu l-a căutat, l-a găsit, l-a ales, l-a uns ca împărat (1 Sam.16:1;12) și i-a 

dăruit un popor în pofida acestei aparente stări insignificante ar trebui să ne ajute să 

vedem că și consolidarea casei  lui urma să se facă de către Domnul cu aceeași tenacitate 

divină infatigabilă. Consolidarea trebuie abordată prin următoarele puncte de vedere: 

 Existența unei preocupări suverane pentru problemele poporului Domnului. 

 Existența unei planificări suverane pentru poporul evreu. 

 Existența unei puteri suverane ce a adus rezolvarea problemelor. 
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David nu a ajuns rege prin auto-numire și nici nu a fost desemnat de oameni, ci 

el a fost uns rege de trei ori prin hotărâre divină. Dumnezeu a creat conjunctura 

internațională favorabilă, și anume slăbirea Egiptului, declinul Mesopotamiei și 

scăderea autorității în zonă a Asiriei, astfel că David a putut extinde granițele lui 

Israel. Tot Dumnezeu a sensibilizat inima lui David și i-a dat acea înțelepciune 

necesară pentru ca el să poată efectua transformarea societății tribale într-o națiune 

centralizată, să captureze Ierusalimul, pe care îl declară capitala regatului și îl 

transformă în centrul ei religios și administrativ; pentru a aduce chivotul în cortul pe 

care-l pregătise și pentru a face planurile și pregătirile necesare pentru construirea 

Templului mai târziu. 

Ca om de stat, comandant de oști și diplomat, David a stabilit relații de prietenie 

cu Fenicia, Hiram, etc., dar a luat și decizii mai puțin inspirate, cu scopuri imediate 

bune, dar cu efecte nedorite în timp. Astfel de exemplu, dorind să țină triburile unite, 

el și-a luat mai multe soții. Efectele nedorite s-au făcut vizibile prin creșterea 

cheltuielilor la curtea împărătească, neînțelegeri în sânul familiei, dezbinarea unității 

familiei, a unității  slujitorilor regelui și chiar a slujitorilor Domnului, deoarece 

urmașii acestora au putut ridica pretenții succesorale.  

III. Așezarea chivotului la Ierusalim, cap.15 

Binecuvântarea casei lui Obed, temporarii păzitori ai chivotului, l-a făcut pe 

David să spere din nou că Arca Legământului Domnului va aduce binecuvântarea 

asupra poporului și asupra lui. De aceea a poruncit aducerea Chivotului la Ierusalim, 

dar de data aceasta cu respectarea cerințelor lui Dumnezeu (1Cr.15:12-13) „Și le-a 

zis: Voi sunteți capii de familie ai Leviților, sfințiți-vă, voi și frații voștri, și suiți 

chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel, la locul pe care i l-am pregătit. Pentru 

că n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu L-

am căutat după lege”. David și poporul s-au apropiat de Chivot în mod diferit de data 

aceasta, conștienți că acolo se aflau în prezența lui Dumnezeu. Față de prima 

încercare, se constată la întreaga națiune o atitudine schimbată, o abordare pentru 

întâlnirea cu Dumnezeu schimbată și o acțiune schimbată. Astfel, ei au cercetat 

Cuvântul Domnului, fiecare s-a așezat la locul lui, au purtat chivotul pe umeri, au 

adus jertfe și l-au suit în mijlocul veseliei. Dacă la prima încercare, râvna pentru 

lucrare atenuase simțământul sfințeniei, acum simțământul sfințeniei primează și 

râvna este modelată după cerințele Cuvântului. La început, mulțimea era cu inima 

tremurândă, dar odată cu punerea în mișcare și aducerea jertfelor, bucuria ia locul 

îngrijorărilor și a groazei. Împăratul renunță la hainele împărătești, nu-și atribuie 

funcții preoțești, ci se așază înaintea lui Dumnezeu pe o treaptă de egalitate cu supușii 

săi. În acea zi, onoarea trebuia să fie acordată numai și numai lui Dumnezeu. 

Cei ce mergeau în fața Chivotului proclamă în mod simbolic străjerilor de pe 

zidurile Ierusalimului, prevestind evenimente mult depărtate în viitor: „Porți, 

ridicați-vă capetele; ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei!”. Străjerii 

întreabă: „Cine este acest Împărat al slavei?”.  Cei din față răspund: „Domnul cel 

tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte”. Mulțimea cere: „Porți, ridicați-vă 

capetele; ridicați-le, porți vecinice, ca să intre Împăratul slavei!”.  Străjerii întreabă 

din nou: „Cine este acest Împărat al slavei?” Și la aceasta, procesiunea răspunde: 

„Domnul oștirilor: El este Împăratul slavei!“. Ps.24:7-10.  

IV. Organizarea închinării, cap.16. 

După înspăimântătoarea și trista întâmplare care a determinat rămânerea 

chivotului în casa lui Obed, atitudinea lui David față de Legea lui Dumnezeu s-a 
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schimbat. Această schimbare se vede din modul de luare a deciziilor pentru lucrările 

lui Dumnezeu și a acțiunilor care au fost întreprinse. 

Înainte de aducerea Chivotului în Ierusalim, David a făcut o juruință care a avut 

un mare impact atât  asupra poporului evreu, cât asupra întregii lumi. El a promis că 

va construi o locuință pentru Dumnezeu. Această locuință urma să devină un loc 

permanent de închinare și mijlocire continuă. Psa.132:1-5 consemnează: „Doamne, 

adu-Ţi aminte de David, și de toate necazurile lui! Adu-Ţi aminte cum a jurat el 

Domnului, și a făcut următoarea juruință Puternicului lui Iacov: «Nu voi intra în 

cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn 

ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o 

locuință pentru Puternicul lui Iacov».” 

Această  juruință l-a determinat pe David să devină un ascultător și închinător 

continuu. Maturizarea spirituală consecventă juruinței l-a făcut pe David capabil să 

stabilească aducerea arderilor de tot, a jertfelor de mulțumire, a slujbele înaintea 

Chivotului a Leviților, a slujbelor cu instrumentele de muzică, rolul preoților, și 

însărcinarea lui Asaf și a fraților săi, etc., deci capabil să restabilească închinarea după 

cerințele lui Dumnezeu.  
   

CONCLUZII 

Depinde întru totul de noi dacă vom experimenta pe deplin răsplătirile divine 

sau dacă vom rămâne în final fără ele. Discursul al treilea al lui Hagai a revelat faptul 

că oamenii lui Dumnezeu au parte de mari promisiuni din partea Lui, promisiunile 

răsplătirii generoase, dar le vor moșteni numai dacă se angajează în zidirea Casei Lui, 

fiind atenți la viața de sfințenie ce o duc și la jertfa pe care o depun în lucrare. Credința 

moștenește binecuvântările și răsplățile Domnului, dar credința se manifestă 

întotdeauna în relație cu Casa Domnului. Cei ce sunt nepăsători față de zidirea Casei 

Domnului demonstrează necredință. Și fără credință e cu neputință să Îi fim plăcuți. 

Cei care zidesc Casa Lui manifestă credință ce va rezulta în răsplătire.  

 GS 
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Capitolul I: Legământ și speranță - Promisiunea unui vlăstar mesianic 

Legământul  Domnului – Puterea lui David în Închinare 

Text: 1 Cronici 17 – 21 

Cuvântul de aur: Ieremia 33:20-21 „Așa vorbește Domnul: „Dacă puteți să rupeți 

legământul Meu cu ziua și legământul Meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să 

nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe și legământul Meu cu robul Meu 

David, așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie, și 

legământul Meu cu leviții, preoții, care Îmi fac slujba.” 

INTRODUCERE 

Cineva spunea: „În Bibliile noastre există o mare parte în care este scris despre 

David. Găsim scris mai mult despre David decât despre oricare alt caracter al Vechiului 

Testament. Sunt 66 de capitole scrise despre David în Vechiul Testament iar în Noul 

Testament sunt 59 de referințe cu privire la acest mare om al lui Dumnezeu. Citim despre 

David în 1 și 2 Samuel, 1 Împărați, 1 Cronici și de asemenea ca să pătrundem în gândirea 

și trăirile lui, ne ducem la cei peste 70 de Psalmi pe care David i-a scris”.  

Împăratul David a fost un „om după inima lui Dumnezeu” (1Sam.13:14; 

FA.13:22); de aceea Domnul i-a făcut parte de binecuvântări imense. David a rămas 

în Sfintele Scripturi menționat prin aceste cuvinte („om după inima lui Dumnezeu”) 

deoarece din tinerețea lui a umblat cu Dumnezeu. În mod metaforic, în Sfintele 

Scripturi „umblarea” definește „modul de viață”. Apostolul Pavel folosește acest 

cuvânt în mod repetat în Epistola către Efeseni (Ef.2:2, 10; 4:1; 5:2 …). Marii bărbați 

ai Bibliei sunt descriși ca oameni care au umblat cu Dumnezeu (Enoh – Gen.5:24; 

Noe – Gen.6:9). 

Umblarea lui David cu Dumnezeu a fost expresia unei vieți de consacrare (1 

Împărați 3:6). Aceasta nu înseamnă că David a trăit o viață perfectă, ci înseamnă că 

și-a dăruit viața în scopul slujirii lui Dumnezeu și atunci când a fost comis păcat în 

viața lui, David l-a mărturisit, s-a bucurat de iertarea Domnului, s-a depărtat de păcat 

și a continuat să-L slujească pe Domnul. 

Între toți vitejii și împărații lui Israel și Iuda, David este „unic”, fără egal. 

Am putea spune că acest drum al „unicității” lui David începe cu ungerea lui ca 

împărat al lui Israel (1Sam.16), apoi trece printr-o vale – Valea Terebinților 

(1Sam.17). Cuvintele lui David rostite în Valea Terebinților definesc de la început pe 

omul UNIC, omul după inima lui Dumnezeu (1Sam.17:26 b, 37, 45-47).  

Niciunul din vitejii lui David n-a fost numit „omul după inima lui 

Dumnezeu”. Cu niciunul dintre vitejii lui David, Dumnezeu nu face legământ privind 

tronul lui Israel, legământ care țintește chiar vremea Mileniului (Ez.34:23-24; 37:24-

25; Am.9:11-12; FA.16-18). Atât profeții Ezechiel și Amos, cât și apostolul Iacov (în 

FA.15) vorbesc despre aceste lucruri la mult timp după ce David era plecat, iar Israel 

era divizat. Cât de dureros este faptul că atâția slujitori/predicatori prezintă o Scriptură 

trunchiată în care nu mai văd Israelul nicăieri, ba mai mult îl văd înlocuit cu Biserica.  

De fapt, prin mesajele lor, ei propovăduiesc un dumnezeu care nu-și tine cuvântul!!! 

Trist!!! Tragic!!! Dumnezeul Sfintelor Scripturi rămâne însă credincios Cuvântului 

Său (Ier.31:35-37). 

Unicitatea lui David o putem menționa și prin faptul că Domnul Isus, 

Dumnezeul Întrupat, nu este numit Fiul niciunuia dintre vitejii lui David/Israel, ci 
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Domnul Isus este numit „Fiul lui David”. Cu toate că El, Domnul Isus, este „rădăcina 

lui David”, privind linia „Regal-Mesianică” Întruparea Lui trece prin David (Mat.1:6).  

Promisiunile lui Dumnezeu, cuprinse în Legământul Davidic, Puterea lui 

Dumnezeu, manifestată în biruințele lui David (1Sam.17:47) și Pasiunea/Puterea lui 

David în închinare sunt temele centrale ale acestei secțiuni din 1Cr.17-21.   

OBIECTIVE 

 Să înțelegem importanța umblării cu Domnul în credincioșie, dreptate și 

curăție de inimă – caracteristici esențiale pentru copiii lui Dumnezeu. 

 Să-L onorăm pe Dumnezeu prin credința în promisiunile, planurile și puterea 

Lui, Cel care scrie istoria și conduce totul spre scopurile stabilite de El. 

 Să cultivăm pasiunea pentru închinare în viața personală, a familiei și a 

bisericii. 

SCHIȚA LECȚIEI 

I. Pasiunea lui David de a construi un templu pentru Chivotul Domnului 

– 1Cr.17:1-6 

II. Prezentarea Legământului Domnului cu David – 1Cr.17:7-27 

III. Puterea Domnului arătată în biruințele lui David – 1Cr.18:1-20:8 

IV. Pregătirea locului pentru închinare – 1Cr.21:1-30 

ANALIZA LECȚIEI 

I. Pasiunea lui David de a construi un templu pentru Chivotul Domnului – 1Cr.17:1-6 

În umblarea lui cu Dumnezeu, David a văzut o inegalitate între frumusețea casei 

lui și cortul în care era adăpostit Chivotul Domnului (1Cr.17:1).  

David locuia într-o casă de cedru, iar Chivotul Legământului Domnului era așezat 

într-un cort. David împărtășește prorocului Natan planul de a construi o casă pentru 

Domnul, pentru Chivotul Legământului.  

Contrar încurajării primite din parte prorocului Natan (v.2), Dumnezeu are alte 

planuri pe care le revelează pentru David (1Cr.17:3-6). Cu toate că David nu zidește 

Templul, totuși el face toate pregătirile și chiar el primește de la Domnul planul 

construcției (1Cr.28:19). 

Pasiunea lui David este răsplătită de Dumnezeu peste așteptările lui David 

1Cr.17:10c („Și îți vestesc că Domnul îți va zidi o casă”). Este măreț, glorios: să vrei, 

să fii gata să faci ceva pentru Dumnezeu și Dumnezeu să spună: „Ți-am văzut inima, 

motivația, dar iată ce voi face Eu pentru tine!!!” (Ef.3:20). 

 

II. Prezentarea Legământului pe care Domnul îl face cu David – 1Cr.17:7-27 

În planul Său glorios, în scurgerea vremurilor, Dumnezeu are în vedere lucrarea 

de pregătire pentru așezarea Împărăției Lui pe acest pământ (Mat.6:10). Pentru 

așezarea unei împărații, sunt importante trei lucruri: Teritoriul, Poporul și Tronul 

(când ne referim la Tron, desigur ne gândim la Împăratul care va domni pe tron). 

 Teritoriul sau Ținutul (1Cr.17:9) – este stabilit de Domnul prin Legământul 

făcut cu Avraam (Gen.15:18-21). Sigur, în final acest ținut se va extinde și 

va cuprinde întregul pământ (Dan.2:44-45; Zah.14:9). 

 Poporul (1Cr.17:7-10) – În acest pasaj găsim de trei ori expresia „poporul 

Meu Israel”.  
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 Tronul/Împăratul (1Cr.17:11-27) – este stabilit de Domnul prin Legământul 

făcut cu David (1Cr.17:11-14). 

Reacția lui David la prezentarea planului lui Dumnezeu făcută de prorocul Natan 

(1Cr.17:15) este marcată de: 

 O adâncă smerenie, uimire și recunoștință în rugăciune (1Cr.17:16-19) 

 O înaltă considerație pentru Unicitatea lui Dumnezeu (1Cr.17:20) 

 O înaltă considerație pentru Israel, poporul Domnului (1Cr.17:21-22; 

 O dorință arzătoare ca Numele Domnului să fie slăvit. David menționează 

faptul că aceasta se va realiza prin lucrarea și împlinirea pe care Domnul o 

va lucra în acord cu Cuvântul Său, promisiunile Lui (1Cr.17:23-24) 

Ca o concluzie a rugăciunii lui David, el menționează faptul că totul se datorează 

Harului lui Dumnezeu și Binecuvântărilor Lui (1Cr.17:25-26). De aceea David vrea 

să-și știe casa sub binecuvântarea Domnului (1Cr.17:27). 

 

III. Puterea Domnului arătată în biruințele lui David – 1Cr.18:1-20:8 

Strategia lui David de consolidare a Împărăției lui Israel poate fi rezumată la trei pași:  

1. Consolidarea poporului Israel prin realizarea coeziunii/unității între semințiile lui; 

2. Biruința asupra filistenilor și trecerea teritoriului sub administrarea lui Israel 

(1Cr.18:1); 

3. După rezolvarea acestor lucruri „acasă”, David a putut continua bătăliile în afară.  

Multe din războaiele lui „externe” au fost răspunsurile lui David la provocările 

ostile în care a fost nevoit să lupte. Dumnezeu l-a făcut biruitor în toate. În urma 

războaielor purtate și biruințelor dăruite de Domnul, teritoriul lui Israel a ajuns să se 

întindă de la Cades-Barnea la Sud, până la Liban în ținutul de Nord.  

În secțiunea aceasta din cartea 1 Cronici, David este prezentat ca biruitor aducând 

sub stăpânirea lui următoarele teritorii: Filistia, Moab, Toba, Siria, Hamat, Edom, 

Amon, Raba. Toate aceste biruințe au fost biruințele Domnului pentru David.  

 

IV.  Pregătirea locului pentru închinare – 1Cr.21:1-30 

Așa cum am menționat deja, David n-a trăit o viață perfectă, dar atunci când s-a 

confruntat cu păcatul, David a mărturisit, a fost iertat și a ajuns să aibă iarăși pace cu 

Dumnezeu. În timpul domniei lui, David a fost ispitit de Satana cu planul de a face 

„numărătoarea lui Israel”. Prin ea, David este probabil ispitit să se uite la biruință ca 

venind prin el și armata lui, și nu din partea Domnului. Cu toate că Ioab vrea să-l oprească, 

David își exprimă interesul personal în această numărătoare: era pentru el și nu pentru 

Domnul: „… spune-mi ca să știu la cât se ridică numărul poporului”  (1Cr.21:2b).  

Capitolul acesta scoate în evidență păcatul lui David, suferința lui David și, în 

final, jertfa adusă de David pentru iertare.  

Păcatul lui David (1Cr.21:1-7) – Nu este explicată motivația reală a lui David, 

interesul lui în numărătoare, dar este cert faptul că era o ispită din partea Satanei care 

a sfârșit în păcat. Posibil să fi fost o cale de manifestare a mândriei, o dorință de a 

cunoaște numărul oștenilor în vederea altor cuceriri, o cale de a cunoaște numărul să 

impună noi taxe … Cuvântul Domnului nu explică decât faptul ca David a păcătuit. 

Pedeapsa pentru David (1Cr.21:8-17) – Îndată ce raportul lui Ioab este înmânat 

lui David, prorocul Gad aduce sentința din partea Domnului. David a trebuit să-și 

aleagă pedeapsa. David alege să fie pedepsit de Domnul și să cadă în Mâinile Lui și 
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nu ale omului. David a cunoscut bine Mâinile Domnului, sunt Cele din care primim 

Îndurările Lui (1Cr.21:13).  

Pregătirea locului pentru jertfă și închinare (1Cr.21:18-30) – David marchează 

pocăința lui prin cumpărarea locului ariei de la Ornan Iebusitul unde apoi zidește 

altarul pe care a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Domnul acceptă jertfa lui 

David și-i răspunde prin focul care s-a coborât din cer pe altarul arderii de tot. Acel 

loc a rămas locul unde mai târziu Solomon a zidit Templul Domnului. 

CONCLUZII 

1. Când umblăm cu Domnul suntem motivați de dorința de a-L glorifica pe 

Dumnezeu, dăruindu-I ce avem mai bun. O umblare într-o viață de consacrare va 

lucra în noi o dorință puternică de a fi pe placul Domnului, indiferent dacă situația 

prin care El ne trece o și îngăduie, este pe placul nostru sau nu.  

2. O umblare într-o viață de consacrare pentru Dumnezeu va aduce binecuvântarea 

peste noi și casele noastre. Niciodată nu vom putea să-I dăruim mai mult decât 

ne dă El nouă. Oricât am dărui, am sacrifica pentru El, se va întoarce înzecit, 

însutit din partea Lui peste noi (Maleahi 3:10; Matei 6:33; 2Corinteni 9:6). 

3. Viața lui David a fost viața unui războinic. Să nu uităm că suntem chemați ca și 

ostași ai lui Hristos să fim conștienți de războiul spiritual în care suntem zi de zi. 

Să luăm toată armătura și să fim gata întotdeauna (Efeseni 6:10-18; 1 Timotei 

6:12; 2 Timotei 4:7-8). 

4. Chemarea noastră este în a umbla cu Dumnezeu trăind în sfințenie (1 Petru 1:16-

17). Dacă păcătuim suntem datori să mărturisim imediat, să părăsim păcatul și 

astfel să ne bucurăm de curățirea în sângele Domnului Isus. O viață de consacrare 

nu permite acoperirea păcatului, ci mai degrabă curățirea de păcate; doar așa se 

poate reface părtășia cu Dumnezeu (1 Ioan 1:6-10).). 

GFM 

  



28 

Capitolul I: Legământ și speranță - Promisiunea unui vlăstar mesianic 

Templul Domnului – Locul dorit de David 

pentru Închinare 

Text de studiat: I Cronici 21-29 

Text de citit: I Cronici 21:1-6, 26-27; 22:2-5, 6-10, 18-19; 23:25, 26, 32; 24:3, 4, 

19; 25:6-8; 28:19-20. 

Cuvântul de aur: I Cronici 22:1 „Și David a zis: «Aici să fie Casa Domnului 

Dumnezeu și aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel».”  

INTRODUCERE 

„Fiecare criză trebuie folosită”, spunea nu de mult un politician corupt din 

Chicago, referindu-se la beneficiile personale, politice sau financiare, pe care le poți 

obține dacă știi să profiți de crizele ivite în cale. Dacă omul nostru căuta să profite de 

pe urma concitadinilor săi, pentru a urca pe scara ambițiilor personale, noi v-om 

studia prin contrast în textele de față cum dintr-o criză majoră vine una dintre cele 

mai mari binecuvântări pentru poporul ales. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu 

mare, care se delectează în a-Și binecuvânta poporul. El este singurul care poate face 

ca dintr-un păcat comis de un copil al Său, urmat de pocăință, să vină binecuvântarea 

pentru o națiune întreagă. În lecția de astăzi vom studia cum de la păcatul lui David, 

omul după inima Sa, urmat de pocăința sa consecventă, Dumnezeu poate să 

binecuvânteze întreaga națiune cu un Templu grandios, un sistem de închinare pe 

măsură și o colaborare frumoasă între lucrători. 

Fie ca lecția aceasta să ne cerceteze pe fiecare în parte în așa fel încât fiecare să 

ne analizăm cum îl slujim pe Dumnezeul nostru. 

OBIECTIVE  

 Să constatăm modul suveran în care Dumnezeu își împlinește planurile cu 

poporul Său. 

 Să înțelegem importanța viziunii și planificării în lucrarea Domnului. 

 Să înțelegem că fiecare membru din trupul lui Hristos este important în 

lucrarea Domnului și să căutăm colaborarea în scopurile comune. 

 Să înțelegem care este rolul liderilor în eliminarea competiției între lucrători 

și promovarea colaborării în lucrare. 

CADRU 

Lecția prezentă ne plasează cronologic către sfârșitul vieții lui David și ne 

prezintă preocuparea sa pentru viitorul națiunii. El nu numai că dorește ca viziunea 

sa de a construi un Templu Dumnezeului Celui Prea-înalt să fie îndeplinită, nu numai 

să aibă un succesor pe tronul regatului, dar dorește și să asigure un viitor frumos 

națiunii întregi, prin construirea unui loc de închinare demn de Dumnezeul viu pe 

care l-a slujit o viață, ca să imprime norodului o închinare plăcută lui Dumnezeu și să 

implice întregul popor într-o slujire eficace și eficientă. 

SCHIŢA  

I. Pregătirea locului de construcție a Templului: cap.21-22:1 
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II. Pregătirea materialelor pentru construcție: vv.22:1-5 

III. Pregătirea lui Solomon pentru împlinirea viziunii de construcție: vv.22:6-19 

IV. Pregătirea leviților și preoților pentru slujire: cap.23-24 

V. Pregătirea cântăreților și ușierilor: cap.25-26:28 

VI. Pregătirea judecătorilor și căpeteniilor: vv.26:29-27 

VII. Pregătirea lui Solomon pentru domnie și transmiterea domniei: cap.28-29 

ANALIZA 

I. Pregătirea locului de construcție a Templului cap.21-22:1 
Acest episod din istoria poporului ne arată încă o dată, dacă mai era nevoie, că, așa 

cum spune Cuvântul Divin în Romani 8:28, este adevărat și vrednic de crezare faptul 

că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu”. 

Numai Dumnezeul nostru, care este plin de milă și îndurare, poate face ca dintr-un 

păcat a lui David urmat de pocăința sa consecventă, să vină o binecuvântare așa de 

mare peste întreg poporul ales. Ni se spune că numărătoarea poporului făcută de 

David a fost un păcat, dar nu ni se spun exact motivele pentru care a fost considerată 

ca atare. Sunt mai multe păreri în privința aceasta, și anume: 

 Necredința lui David: el ar fi vrut să știe pe câți oameni se poate baza; 

 Nechibzuința lui David: el a acționat fără să se consulte cu Dumnezeu; 

 Neascultare sau neatenția lui David: el a făcut acest recensământ fără a cere 

prețul de răscumpărare pe care Legea îl cerea conform Exodul 30:12; 

 Ne-smerirea lui David: el a ajuns la o vârstă înaintată și inima i s-a îngâmfat, 

dorind să se mândrească prin numărul supușilor săi.  

Indiferent care i-a fost motivul, Biblia ne spune că Dumnezeu a pedepsit întregul 

popor datorită păcatului împăratului. Datorită evenimentelor petrecute după 

numărătoarea poporului, atunci când David vede îngerul Domnului care executa 

pedeapsa divină, el își înțelege pe deplin nelegiuirea și alege chiar acel loc al 

înspăimântătoarei viziuni ca locul unde va construi un altar, va aduce jertfe iar apoi 

îl va dedica pentru chiar construcția Templului.  

II. Pregătirea materialelor pentru construcție vv.22:1-5 
Pentru că Templul trebuia să fie o casă de mare faimă și slavă, și deoarece 

construirea ei a fost dorința mare a lui David, pregătirea materialelor de construcție 

era următorul pas logic în împlinirea viziunii sale. De acea, el nu precupețește nici un 

efort pentru a procura toate materialele necesare, începând cu pietrele cioplite și 

grinzile de cedru din Liban și până la scoabele necesare construcției, aceasta lăsând 

fiului său Solomon numai datoria de a le folosi. 

III. Pregătirea lui Solomon pentru îndeplinirea viziunii de construcție vv.22:6-19 

David nu lasă la voia întâmplării viitorul poporului ci, înștiințat de Dumnezeu că 

Solomon îl v-a urma pe scaunul de domnie, începe pregătirea succesorului. Primul 

lucru care îl face este să îi transmită viziunea sa despre construcția Templului. În 

împlinirea acestei ctitorii, Solomon trebuia să:  

 Primească înțelepciune de la Dumnezeu (v.12); 

 Împlinească legile și poruncile primite de la Dumnezeu (v.13); 

 Folosească resursele adunate de David (v.14); 

 Folosească ajutorul oamenilor pe care Dumnezeu îi pusese lângă el (v.15). 

Împreună cu pregătirea pe care David i-o face lui Solomon, el vorbește cu și îi 

pregătește pe cei care îi vor fi în preajmă și care îl vor asista în acest proiect măreț. 
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IV. Pregătirea leviților și preoților pentru slujire cap.23, 24 

a. Pregătirea Leviților: cap.23, 24:20-31. Este important să observăm acuratețea 

acestui proces: 

 David face recensământul detaliat al tuturor leviților, posibil din două 

motive: unul era să vadă câți leviți avea la dispoziție, iar a doilea era de a se 

asigura că fiecare levit va fi activ în lucrare. 

 David face planurile pentru slujire: fiecare trebuia să fie la locul său și fiecare 

slujire trebuia efectuată. „Fiecare levit într-o lucrare și fiecare lucrare 

îndeplinită complet” pare să fie mottoul activităților planificate de David. 

 Scopul lucrării lor era de a-L lăuda și mări pe Domnul (v.30). 

b. Pregătirea Preoților: vv.24:1-19 

La fel ca și în planificarea Leviților, David planifică și slujirea preoților. Era 

important ca fiecare preot al Domnului să fie implicat în lucrare. Fiecare casă 

preoțească era importantă și necesară slujirii la Templu. Toate acestea s-au făcut 

conform poruncilor pe care le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel (v.19). 

 

V. Pregătirea cântăreților și ușierilor cap.25-26:28 

a. Pregătirea cântăreților: capitolul 25. După găsirea fiecărei persoane care 

putea să-L laude și mărească pe Domnul (v.3), David organizează cântăreții 

în așa fel încât fiecare să fie folositor pentru lucrarea de laudă și mărire a 

Domnului pe care ei trebuiau să o îndeplinească. Câteva observații trebuie 

menționate:  

 Cântarea se făcea cu familiile întregi: tatăl cu copiii săi. Nu era conflict 

de generații, nu separat muzică pentru tineri și pentru bătrâni. Ei lăudau 

împreună pe Domnul. 

 Toți cei ce erau deprinși la cântările Domnului erau folositori. 

 Toți erau incluși: cei mici împreună cu cei mari, ucenicii împreună cu 

meșterii.  

c. Pregătirea ușierilor: capitolul 26. Materialele pe care David le-a adunat în scopul 

construirii templului erau multe și valoroase și trebuiau folosite cu înțelepciune 

și nu risipite sau lăsate la voia întâmplării. Nu puteau fi tratate cu indiferență sau 

neglijență. De aceea, David pune în slujire gărzi care erau însărcinate cu paza lor. 

Fiecare magazie, intrare și deschizătură trebuia păzită de oamenii destinați 

acestei lucrări.  

 

VI. Pregătirea judecătorilor și căpeteniilor vv.26:29-27 

Și acest aspect al activităților poporului nu a rămas descoperit. Pentru toate 

slujbele Domnului și pentru slujba împăratului, David a ales oamenii potriviți pentru 

fiecare lucrare. Fiecare căpetenie avea timpul de slujire, împreună cu ceata sa, pentru 

ca fiecare să fie folositor și activ, și pentru a evita oboseala.  

 

VII. Pregătirea lui Solomon pentru domnie și transmiterea domniei: cap.28-29 

În aceste două capitole, vedem cum David trece conducerea poporului în mâna 

lui Solomon. După acest proces, Solomon devine împăratul lui Israel. Putem observa 

atenția lui David de a împlini fiecare detaliu:  
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 Prezentarea lui Solomon în fața căpeteniilor poporului ca fiind cel ales 

de Dumnezeu pentru a-l urma pe scaunul de domnie: 28:1-8 

 Provocarea lui Solomon de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-L asculta 

și sluji: 28:9-10 

 Transmiterea planurilor de construcție a templului și a materialelor 

pentru construcție: 28:11-21 

 Provocarea căpeteniilor și poporului de a-l susține pe Solomon în 

această lucrare mare: 29:1-9 

 Rugăciunea lui David: 29:10-19 

 Ungerea ca împărat a lui Solomon: 29:20-25 

Moartea lui David: 29:26-30 

CONCLUZII 

 Numai Dumnezeu poate schimba soarta dintr-un eșec, un păcat, într-o mare 

binecuvântare. Aceasta însă nu trebuie să fie un motiv de a nu trăi în sfințenia 

cerută de El, ci din contră, pentru că avem un Dumnezeu așa de minunat, se 

merită să trăim în sfințenie pentru a-I glorifica și lăuda Numele.  

 În lucrarea de slujire trebuie să fie loc pentru fiecare persoană din poporul 

Domnului. Dar pentru ca lucrarea să se facă eficient, trebuie o planificare 

amănunțită, proces din care Duhul Sfânt nu poate lipsi, ci din contră, trebuie 

să aibă rolul predominant. Liderii trebuie să vegheze și să planifice în așa fel 

încât fiecare membru să fie folosit la locul potrivit, în capacitatea cu care a 

fost înzestrat de Dumnezeu.  

 Fiecare slujitor al lui Dumnezeu are un timp în care poate și trebuie să-L 

slujească pe Domnul cu toată puterea sa și din toată inima. David a slujit 

Domnului în generația sa, iar apoi l-a pregătit pe Solomon, l-a asistat și 

încurajat. Mai mult a pregătit și oamenii cu care trebuia să colaboreze. Este 

timpul nostru să-L slujim pe Domnul cu toată puterea noastră, cu toată 

înțelepciunea, dar trebuie să și pregătim generațiile viitoare, în așa fel încât 

fiecare să slujească generației sale. 

 În lucrarea Domnului nu trebuie să fie competiție, ci colaborare. Pentru a 

elimina competiția, atitudine ce vine în mod natural din firea noastră, liderii 

pe care Dumnezeu i-a așezat în biserică trebuie să vegheze la creșterea 

tuturor slujitorilor și la folosirea lor acolo unde le este locul pentru care 

Dumnezeu i-a înzestrat. Fiecare membru din biserica lui Hristos are o slujire. 

Rolul liderilor este de a descoperi și folosi oamenii potriviți la locul potrivit.  
ML 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Solomon – Fiul care zidește Casa Domnului 

Text de studiu: 2 Cronici 1-9 

Text de citit: 2 Cronici 1:1-2:1 

Cuvântul de aur: 2 Cronici 1:1 „Solomon, Fiul lui David s-a întărit în domnie; 

Domnul, Dumnezeul lui, a fost cu el și l-a înălțat din ce în ce mai mult.” 

INTRODUCERE 

Dacă prima Carte  a Cronicilor tratează domnia lui David, omul ales de 

Dumnezeu să fie păstorul poporului Său, Cartea a Doua a Cronicilor se ocupă de 

domnia descendenților lui David, până la robie și la decretul lui Cir ce permitea 

evreilor întoarcerea în țara lor. Din cele 36 de capitole ale Cărții a Doua, nouă capitole 

sunt dedicate domniei lui Solomon, ceea ce arată importanța domniei lui așa cum a 

fost văzută de autorul Cărții. 

Deși cele două Cărți au fost redactate în forma finală după reîntoarcerea din robie, 

este evident că materialul Cărților conține în mare parte însemnări istorice 

contemporane pentru fiecare monarh al lui Iuda. De exemplu, referitor la domnia lui 

Solomon, Cartea a Doua a Cronicilor menționează mai multe surse istorice 

contemporane: Cartea profetului Natan, Prorocia lui Ahia din Silo, Descoperirile 

profetului Ieedo (2Cr.9:29), iar 1 Regi 11:41 menționează Cartea faptelor lui Solomon. 

Astfel de surse istorice au fost folosite sub inspirația Duhului Sfânt de autorul Celor 

Două Cărți a Cronicilor pentru a zugrăvi istoria regilor lui Iuda. Astfel, putem 

concluziona că materialul dedicat lui Solomon este o prezentare a domniei fiului lui 

David așa cum a fost percepută de cronicarul (sau cronicarii) contemporan acestuia, 

portret care ulterior a fost încorporat în lucrarea finală a celor două căr ți a cronicilor. 

Cum a fost percepută domnia lui Solomon de contemporanii acestuia? Cu 

speranța că el este fiul promis de Dumnezeu lui David prin care va inaugura Împărăția 

veșnică a lui Israel, Împărăția Mesianică. Dacă privim al primul verset al cărții 

detectăm în formularea lui aceste așteptări mesianice. 2 Cronici 1:1 spune: „Solomon, 

Fiul lui David s-a întărit în domnie; Domnul, Dumnezeul lui, a fost cu el și l-a înălțat 

din ce în ce mai mult”. 

Sunt mai multe informații în aceste verset ce par a indica așteptările mesianice 

ale contemporanilor lui Solomon. Expresia fiul lui David, constatarea că s-a întărit și 

Domnul a fost cu el apoi cea care spune că Domnul l-a înălțat din ce în ce mai mult... 

toate comportă o notă de anticipare că Solomon este Fiul promis al lui David (cf. 

2Sam.7:13). Isaia va folosi fraza Iată, Robul Meu va propăși..., se va înălța foarte sus 

(52:13) ca să arate ascensiunea lui Mesia. Se vede că limbajul mesianic al lui Isaia 

era încetățenit de pe vremea lui Solomon, și era aplicat și acestuia.  

Dacă acesta este cazul,  înseamnă că evreii contemporani lui Solomon își legaseră 

mari speranțe de domnia acestuia. Există multe caracteristici ale lui Solomon ce 

prevestesc caracteristicile lui Mesia. Dar există și informații de natură negativă ce au 

dat de gândit contemporanilor lui și i-a făcut să concluzioneze în final că Solomon nu 

putea fi Alesul așteptat de poporul lui Dumnezeu. Studiul nostru va surprinde cele 

două seturi de realități prezente în viața lui Solomon. 

OBIECTIVE 
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 De a  reliefa faptele și caracteristicile mesianice observate în viața lui 

Solomon și lecțiile ce le putem învăța din această informație 

 De a observa eșecurile lui Solomon și lecțiile ce le putem desprinde din ele 

SCHIȚA 

I. Caracteristicile mesianice observate în persoana și activitatea lui Solomon 

II. Acțiuni negative în viața lui Solomon ce au dezamăgit așteptările mesianice 

ANALIZA 

I. Caracteristicile mesianice observate în persoana și activitatea lui Solomon 

A. Solomon caută pe Domnul (2 Cronici 1:3-6 vs. Isaia 11:3) 

B. Cere Duhul înțelepciunii (1 Cronici 22:11-13, 2 Cronici 1:9-10, 9:23 vs. 

Isaia 11:1-2) 

C. Zidește Casa Domnului (2 Cronici 2:1-5:1 vs. Evrei 3:1-6) 

D. Este suveranul păcii (numele Solomon înseamnă „pace” și Solomon nu a 

avut războaie 1 Cronici 22:9 vs. Isaia 2:4, Zaharia 9:10) 

E. Aduce prosperitatea în poporul Domnului (1 Regi 4:20, 2 Cronici 9:27 vs. 

Isaia 60, Psalmul 72:16) 

II. Acțiuni negative în viața lui Solomon ce au dezamăgit așteptările mesianice 

După fiecare acțiune sau întreprindere a lui Solomon ce amintea de Mesia este 

introdusă și informație ce dă de gândit. 

A. În timp ce ni se spune că Solomon căuta pe Domnul, ni se spune de asemenea 

că el a adus jertfe pe înălțimea Gabaonului (2 Cronici 1:3), lucru ce ignora 

cerința Domnului de a nu aduce jertfe pe înălțimi 

B. Imediat ce a primit promisiunea că Domnul îi ascultă rugăciunea cererii de 

înțelepciune, ni se relatează că Solomon a procedat împotriva Legii, adunând 

cai și cară (2 Cronici 1:13-17). Despre Mesia citim că El va distruge 

armamentul pământului (Isaia 2:4, Psalmul 46:8-9, Psalmul 72:3, 7, Osea 

2:18, Zaharia 9:10 etc.) 

C. La zidirea Casei Domnului Solomon folosește străinii (2 Cronici 2:17-18) 

D. Solomon nu a fost lipsit de conflicte, ci la sfârșitul domniei a avut parte de 

ele (2 Regi 11:14-40) 

Dacă la începutul domniei poporul Domnului a avut parte de prosperitate, se 

pare că la sfârșitul domniei lui Solomon impozitele mari au adus nemulțumirea 

poporului (2 Cronici 10:4) 

CONCLUZII  

Deși domnia lui Solomon a adus dezamăgire în final, el este totuși, la rândul 

lui, o verigă în lanțul mare de urmași ai lui David care au menținut continuitatea dinastiei 

Davidice și speranțele mesianice în poporul Domnului. Prin Solomon Dumnezeu oferă 

poporului Său promisiunea că atunci când va exista înstrăinare și abatere de la Domnul, 

prin pocăință (2 Cronici 7:14) poporul poate intra din  nou sub umbrela binecuvântărilor 

divine și poate nădăjdui în vindecarea finală promisă prin Mesia.  

RL 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Roboam – Fiul care e respins de popor  

Text de studiat: II Cronici 10-12 

Text de citit: II Cronici 10: 1-5; 15-19; 11: 13-17; 12: 5-8; 12-16 

Cuvântul de aur: II Cronici 10:16 „Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l 

ascultă, poporul a răspuns împăratului: «Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem 

nici o moștenire cu fiul lui Isai. La corturile tale, Israele. Acum, vezi-ți de casă, 

Davide.» Și tot Israelul s-a dus în corturile lui.” 

INTRODUCERE 

Iată-ne cu studiul nostru în II Cronici, o carte care se ocupă în mod special de 

împărații lui Iuda. Cineva a numit-o cartea trezirilor spirituale. Exemplele ar fi mai 

multe, dar ne putem opri la cel al lui Manase, un împărat rău, pe care Dumnezeu l-a 

îngăduit mulți ani la domnie, ca la sfârșit răbdarea divină să se dovedească fructuoasă, 

Manase ajungând să-și îndrepte inima spre Domnul.  

În pasajul de față, ne găsim în faza în care domnia lui Solomon s-a terminat, 

Templul a fost construit, casa s-a terminat, iar fiul său Roboam îl urmează pe scaunul 

de domnie. În lecția noastră vom studia cum după numai trei împărați, poporul ajunge 

să se dezbine și împărăția unitară a poporului Israel se destramă. Datorită idolatriei în 

care a fost târât poporul și la care s-a dedat, Dumnezeu promite pedeapsa lor prin 

dezbinarea împărăției. Casa lui David ajunge să domnească doar peste o fracțiune. 

OBIECTIVE 

 Să analizăm cauzele ce pot produce dezbinare și să ne pregătim pentru a le 

evita. 

 Să înțelegem că în închinarea înaintea lui Dumnezeu nu putem veni oricum, 

ci ea trebuie făcută așa cum ne cere El. 

 Să conștientizăm că unele acțiuni ne pot depărta de Domnul și relația cu El 

poate fi ruptă, de aceea trebuie să fim atenți și să le evităm. 

SCHIȚA 

I. Provocarea diviziunii: II Cr.10:1-19 

II. Promovarea închinării adevărate: II Cr.11:1-17 

III. Părăsirea căii Domnului și a Legii Sale: II Cr.11:18-23; 12:1-16 

ANALIZA 

I. Provocarea diviziunii 

a. Confruntarea lui Roboam: capitolul 10:1-5 

 Roboam este confruntat de Ieroboam, fostul slujitor a lui Solomon, și o parte din 

popor, cu privire la greutățile la care Solomon a supus poporul. Dorința lor a fost 

ca noul împărat să ușureze povara poporului.  

 Dorința lor de a sluji în continuare împăratului a fost condiționată de ușurarea 

sarcinilor puse peste popor. 
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b. Consultarea bătrânilor: 10:6-7 Primul pas făcut de Roboam a fost să se 

consulte cu bătrânii care au fost la curtea tatălui său Solomon. Sfatul lor nu 

a fost pe placul împăratului, de aceea a fost neglijat. 

c. Consultarea tinerilor: 10:8-11 Tinerii cu care el a crescut i-au dat un sfat 

pe cât de plăcut pentru el pe atât de neînțelept. Pe lângă faptul că l-au sfătuit 

să răspundă aspru, au crezut că e bine să-i și amenințe. Sfatul fost urmat de 

împărat, ceea ce a dus la consecințe dramatice. 

d. Consecințele deciziei luate: 10:12-18 

 Conform sfaturilor primite de la tineri, împăratul vorbește aspru poporului. 

 Această decizie face că poporul Israel să se desparte de casa lui David, provocând 

astfel dezbinare în poporul Domnului: zece seminții merg după Ieroboam iar 

două, Iuda și Beniamin, rămân sub domnia lui Roboam. 

 În spatele acestor decizii a fost hotărârea lui Dumnezeu de a pedepsi poporul 

pentru idolatria în care au ajuns.  

Pentru meditație personală: Cine sunt consilierii tăi? Cu cine te sfătuiești atunci 

când ești în criză? Ce fel de sfaturi cauți: cele ce îți plac sau cele bune? 

 

II. Promovarea închinării adevărate 

a. Închinarea adevărată începe cu ascultarea: 11:1-4 

 Primul instinct a lui Roboam a fort să pornească război împotriva fraților lor. 

 Ulterior se pare că a învățat lecția și deși nu i-a plăcut sfatul de a nu porni la 

război, ascultă. 

b. Închinarea adevărată produce unitate: 11:5-17 

 Întărirea cetăților din Iuda și Beniamin 

 Preoții și leviții care au vrut să-L urmeze pe Domnul se mută în Iuda 

 Poporul care dorește să-L slujească pe Dumnezeu vine sub domnia lui Roboam. 

 

III. Părăsirea căii Domnului și a Legii 

a. În familia sa: 11:18-23 

 Familia este cadrul în care ascultarea de Domnul este cel mai clar validată. 

Roboam adoptă pentru el și copii săi un model poligam, model condamnat de 

Dumnezeu prin Cuvântul Său.  

 Neascultarea sa produce tensiune în familie, lucru ce îl forțează să ia măsuri 

drastice: împrăștie pe toți copii săi în tot ținutul țării.  

b. Legea Domnului: 12:1 

Când împărăția se întărește în mâinile sale, Roboam părăsește Legea Domnului. 

c. Consecințele îndepărtării de Domnul: 12:2-5 

Chiar dacă au trecut doi ani de când împăratul părăsește Legea Domnului și Calea 

Sa și totul pare uitat acum, pedeapsa de la Dumnezeu vine. Șișac, împăratul Egiptului, 

este trimis ca să pedepsească poporul și pe împărat. 

d. Pocăința poporului și a împăratului: 12:6-8 

 La primirea înștiințării din partea Domnului, atât poporul, cât și căpeteniile 

împreună cu împăratul se pocăiesc, se smeresc sub mâna Domnului și acceptă 

pedeapsa ca fiind meritată. 

 Pocăința lor nu elimină toate consecințele, dar ușurează pedeapsa.  

Datorită smereniei lor, Dumnezeu decide să-i păstreze și să nu-i nimicească de 

tot: tot mai era ceva bun în Israel. 
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CONCLUZIE 

I. Roboam a trebuit chiar de la începutul domniei sale să facă o decizie foarte 

importantă: cum să răspundă poporului care a fost supus ani în șir sarcinilor 

foarte grele impuse de Solomon. Inima lui i-a dictat să asculte de sfatul cel rău, 

pentru ca astfel să se împlinească Cuvântul Domnului. Putea el să facă altfel de 

ceea ce Domnul hotărâse de fapt? Putea el să schimbe istoria? Avem multe 

cazuri în Scriptură care ne arată că hotărârile și acțiunile copiilor lui Dumnezeu 

schimbă cursul istoriei. În ceea ce ne privește pe noi, avem posibilitatea de a lua 

hotărâri înțelepte care să aducă onoare Domnului și binecuvântare nouă.  

II. Închinarea noastră trebuie să fie plăcută Domnului. Dacă i-o aducem, trebuie să 

fie conform cerințelor Sale. Are El cerințe clare în ce privește modul de 

închinare? Ni le-a făcut El cunoscute, sau ne-a lăsat să o facem cum ne place 

nouă? Avem ocazia ca studiind Cuvântul, să aflăm care sunt condițiile cerute 

de Dumnezeu pentru a ne închina și să-i aducem astfel o adorare plăcută Lui. 

Fie ca cerințele Sale să fie împlinite în totalitate și în ce privește închinarea ce 

i-o aducem.  

III. Una din cauzele ce produc despărțirea de Domnul este puterea, fie că este vorba 

de cea financiară, politică sau socială. Pericolul de a ne mândri este foarte mare 

și ne face să nu mai vedem clar realitatea. Este foarte important ca inima noastră 

să se smerească înaintea Domnului, pentru ca El să ne țină în harul Său. 

AD 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Abia - Fiul ce invocă credincioșia Domnului 

Text: 2 Cronici 13 

Cuvântul de aur: 2 Cronici 13:5 „Nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeul lui 

Israel a dat pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ 

care nu se poate călca?” 

INTRODUCERE 

Deși domeniul de autoritate al dinastiei lui David a fost restrâns substanțial prin 

divizarea regatului lui Israel imediat după moartea lui Solomon, Casa lui David a 

continuat să aibă parte de favorul Domnului, fiind de fapt aleasă să ofere, la timpul 

stabilit de Dumnezeu, pe Regele Mesia. Conștiința alegerii acestei Case a fost 

prezentă tot timpul în istoria regatului lui Iuda. În conflictul ce s-a iscat între 

Ieroboam, regele regatului de nord, și Abia, regele regatului iudeu, acesta din urmă 

invocă tocmai această alegere suverană a lui Dumnezeu pentru a însufleți poporul Său 

și pentru a determina pe Ieroboam să renunțe la ambițiile sale firești. Era de prevăzut 

că Ieroboam va refuza să asculte de îndemnul regelui iudeu și va trece la lupta pe care 

o inițiase și prin care dorea să își extindă influența în regatul de sud, poate chiar să 

elimine casa lui David din ecuația politică a națiunii evreiești. Dumnezeu a arătat că 

promisiunile Sale nu sunt vorbe goale, și pentru că Abia le-a invocat în analiza ce o 

făcea situației conflictuale în care se aflau cele două regate, Dumnezeu i-a dat 

satisfacția să câștige conflictul și să întărească situația regatului lui Iuda. 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem privilegiul alegerii de care ne-a făcut Dumnezeu parte în Domnul 

Isus Hristos și să ne bucurăm în nădejdea slavei 

 Să înțelegem că greutățile vieții nu sunt întâmplătoare, ci parte a planului divin, 

și că în aceste conflicte ne putem baza pe ajutorul lui Dumnezeu. 

 Să înțelegem că promisiunile lui Dumnezeu sunt reale, că trebuie să le 

cunoaștem și să le invocăm atunci când este vreme de nevoie, știind că 

Dumnezeu este credincios promisiunilor pe care ni le-a făcut. 

SCHIȚA 

I. Conflictul dintre cele două popoare 

II. Modalitatea lui Abia de a duce războiul  

III. Victoria oferită de Domnul semințiilor credincioase 

ANALIZA 

I. Conflictul dintre cele două popoare 

Conflictul dintre regatul de Nord (Israel) și cel de sud (Iuda) nu era unul natural, 

în care obiectivele politice sau economice sau de natură obișnuită să primeze și să 

determine acțiunile belicoase. Conflictul era în primul rând unul de natură spirituală. 

Zece seminții sub influența tribului lui Efraim, care avea resentimente vechi la adresa 

tribului lui Iuda, s-au desprins și au format o entitate politică separată de cea care avea 

centrul la Ierusalim. Așa s-a format Regatul de nord al lui Israel a cărui prim suveran 

a fost Ieroboam, un fost slujbaș al lui Solomon ce ajunsese în conflict cu acesta și se 

exilase pentru o perioadă în Egipt. Regele Ieroboam, cel care fructificase 
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animozitățile dintre Efraim și Iuda, voia să desprindă și din punct de vedere religios 

cele două state. De aceea inițiase o reformă religioasă (1 Regi 12:26-33) prin care 

stabilise noi centre religioase, noi tipuri de sărbători și jertfe, o nouă clasă preoțească 

etc., toate cu scopul de a-și opri supușii de a merge la Ierusalim pentru închinare. 

Războiul pe care acesta l-a pornit împotriva lui Iuda avea ca scop să îi întărească 

domnia și prestigiul știrbit de incidentul cu profetul ce a rostit condamnarea asupra 

casei lui (1 Regi 13:1-6, 33-34). O victorie al lui Ieroboam ar fi adus justificare 

poziției lui de apostat și ar fi discreditat centrul de la Ierusalim, cel puțin în viziunea 

lui Ieroboam. 

Ca aplicație practică putem conștientiza faptul că noi suntem implicați într-un 

război spiritual în care suntem atacați pentru a fi discreditați prin înfrângere și astfel 

cauza adevărată a lui Dumnezeu să fie compromisă și ea. Biblia ne face conștienți că 

cei firești atacă pe cei duhovnicești.   

II. Modalitatea lui Abia de a duce războiul  

Abia este descris ca un rege care, deși a domnit doar trei ani, a lăsat mult de dorit 

în umblarea lui cu Domnul (1 Regi 15:1-8). Când citim însă istoria conflictului dintre 

el și Ieroboam, acolo vedem un om schimbat, unul care Îl cunoaște bine pe Domnul, 

cerințele Acestuia și promisiunile Lui. Care este realitatea? Inițial Abia a fost un rege 

neinteresat de relația lui cu Domnul și s-a luat după tatăl său, Roboam, care a avut și 

el scăderile și căderile lui. Dar după ce a înțeles gravitatea conflictului în care se afla, 

a apelat la Domnul, a avut grijă să asculte de Domnul, el și poporul lui Iuda, și astfel 

au primit bunăvoința Domnului. 

Discursul lui Abia reliefează atât de bine poziția lui și așteptările lui din partea 

Domnului. E binevenită o analiză a acestui discurs: 

- invocarea trecutului, v.5a, 6,7,9 

- invocarea legământului făcut de Dumnezeu, v.5b 

- invocarea obiectivului lui Ieroboam și armatei sale, v.8 

- invocarea separării ce trebuia să existe între poporul ales și celelalte popoare, v.9 

- invocarea închinării corecte, după Cuvântul Domnului, v.11,12: reiese păstrarea 

poruncii întâi, respectarea rânduielilor stabilite de Moise și Solomon; 

- invocarea apartenenței la același popor, v.12 

Răspunsul  la discursul și pledoaria lui Abia: Abia nu s-a bizuit pe armatele sale, 

care erau pe jumătate în comparație cu cele ale lui Ieroboam, ci s-a bizuit pe Domnul 

și pe promisiunile acestuia (2 Samuel 7:12, 13, 16). Și-a îmbărbătat oștirea pe baza 

Cuvântului lui Dumnezeu și a prezis înfrângerea lui Ieroboam, deși acesta era convins 

de superioritatea lui și de succesul final al războiului.  

Ca și aplicație a acestui punct, trebuie să înțelegem că putem purta războiul în 

mod firesc, bizuindu-ne pe noi și resursele noastre, sau putem apela la Domnul și la 

promisiunile lui, bizuindu-ne pe credincioșia Celui ce a promis. O astfel de luptă este 

destinată să ne aducă beneficii și victorie.    

III. Victoria oferită de Domnul semințiilor credincioase 

Deși prin strategia aplicată de Ieroboam cei din Iuda s-au văzut foarte 

dezavantajați, fiind atacați și din față și din spate, Abia s-a încrezut în Domnul și 

oștile lui cu un strigă de război, au contraatacat dușmanii. Dumnezeu a dat biruință 

oștirii mai mici a lui Abia, ceea ce a dus la smerirea lui Israel și întărirea lui Iuda. În 

urma acestui conflict, cronicarul înregistrează că Abia și casa lui s-au întărit. 

Dumnezeu a fost credincios și a dat biruința aleșilor Săi care i-au invocat credincioșia. 
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Aplicația ce o putem deduce din aceste observații este că Dumnezeu ne dă 

biruința dacă ne bizuim pe El. Mai mult, conflictele ce par să ne aducă pagube, 

pierderi, înfrângeri, se dovedesc în final a fi realități care duc la binecuvântarea 

noastră și a casei noastre, dacă le traversăm bizuindu-ne pe Domnul.  

CONCLUZII 

Așa cum casa lui David a fost aleasă de Domnul să fie purtătoarea speranței 

mesianice, de aceea nimeni nu putea stinge această dinastie, tot la fel, noi suntem 

aleși de Domnul pentru mântuire și să fim purtătorii mesajului său evanghelic. Abia 

nu a fost binecuvântat pentru meritele sale, ci pentru meritele lui Mesia, așteptatul. 

Din cauza lui Mesia, Abia a primit binecuvântarea victoriei pentru el, pentru casa lui 

și pentru poporul său. Suntem și noi purtați în carul de biruință al lui Hristos.  

Tocmai datorită faptului că suntem aleși în Hristos, avem parte de conflicte și 

războaie. Conflictele vieții nu sunt întâmplătoare, ci parte a planului divin, și în aceste 

conflicte ne putem baza pe ajutorul lui Dumnezeu. În ele putem apela la promisiunile 

Domnului, ca să ne bucurăm de protecția Lui inclusă în acele promisiuni. Având 

promisiunile lui Dumnezeu, să ne încurajăm la o viață sfântă, trăită în așteptarea și 

grăbirea venirii Domnului.  

ÎNTREBĂRI  

1. Observăm că nu este înregistrată o cerere specifică a regelui Abia dacă să meargă 

sau nu la război cu Ieroboam și armata lui, cum au practicat conducătorii 

poporului în alte situații. De ce credeți ca Abia nu a întrebat pe Domnul sau pe 

preoți? De ce nu a întrebat Ieroboam pe preoții lui? 

2. Ce anume ne comunică numerele celor doua armate? 

3. De ce Abia se adresează poporului lui Israel și nu lui Ieroboam? 

4. Care a fost răspunsul armatei lui Israel la discursul și pledoaria lui Abia?  

5. Ce semnificație are informația privind sfârșitul lui Ieroboam și sfârșitul lui Abia. 

 

VF 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Asa – Fiul care Îl caută pe Domnul 

Text: 2 Cronici 14-17 

Cuvântul de aur: 2 Cronici 14:4 „A poruncit lui Iuda să-L caute pe Domnul, 

Dumnezeul părinților săi, și să împlinească Legea  și poruncile.” 

INTRODUCERE 

Urmaș la tron în dinastia Davidică, Asa este caracterizat de cronicar ca un 

împărat „plăcut înaintea Domnului” (2Cr.14:2). El a fost „lumina la Ierusalim” (1 

Împ.15:4) pe care Dumnezeu a asigurat-o datorită promisiunii făcute lui David. Lunga 

sa domnie a fost caracterizată pe de o parte de căutarea Domnului, urmată de 

consecințe deosebit de favorabile pentru el și națiunea lui Iuda, și pe de altă parte 

sfârșitul domniei sale este marcat de inconsecvență în căutarea Domnului, sancționată 

prin promisiunea războaielor și o boală fizică fatală. 

OBIECTIVE 

 Să învățăm ce înseamnă „a-L căuta pe Domnul”; 

 Să învățăm care sunt consecințele faste ale căutării Domnului; 

 Să învățăm ce ne poate împiedica să fim consecvenți în căutarea Domnului. 

SCHIȚA  

I. Concretizarea  căutării Domnului; 

II. Consecințele căutării Domnului; 

III. Cauzele inconsecvenței în căutarea Domnului. 

ANALIZA 

În ciuda faptului că tatăl său nu a fost un împărat exemplar, prin simpla 

invocare a credincioșiei divine, Domnul i-a asigurat victoria împotriva împărăției de 

nord condusă de Ieroboam și în plus a asigurat zece ani de pace pentru fiul său Asa 

(2 Cr.14:1) 

Concretizarea căutării Domnului 

În afara motivului menționat anterior ca  o cauză a păcii de care s-a bucurat 

regatul lui Iuda în perioada incipientă a domniei lui Asa, preocupările sale pot fi 

caracterizate ca fiind o căutare a Domnului care au fost răsplătite cu ,,odihnă din toate 

părțile” (14:7).  

Să identificăm cum s-a concretizat această căutare a Domnului: 

2 Cr.14:3 ................................................................................................................... .... 

2 Cr.14:4 ....................................................................................................................... 

Cum a exploatat Asa starea de pace de care se bucura regatul lui Iuda (14:6-8) ?  

....................................................................................................................................... 

Consecințele faste ale căutării Domnului 

Rezultatele căutării Domnului nu au întârziat să apară și, așa cum s-a arătat, 

Asa a reușit să organizeze o armată bine echipată și să  finalizeze fortificarea orașelor-

cetăți. Pe fundalul realităților istorice din acea vreme (migrarea popoarelor și 
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frecventele agresiuni militare), mica împărăție a lui Iuda avea să cunoască la o scară 

mai mare ce înseamnă cu adevărat să-l cauți pe Dumnezeu. 

Zerah etiopianul, în fruntea unei armate impresionante cu tehnică militară 

performantă, avea să amenințe regatul lui Iuda. Care a fost reacția lui Asa?  

14:10 ....................................................................................................................... ...... 

14:11 .............................................................................................................................  

Care au fost argumentele folosite de Asa în rugăciunea sa? 

14:11  a) ..................................................................................................................... 

         b) ....................................................................................................................  

Care a fost rezultatul căutării Domnului? 

14:12-15 ........................................................................................................................ 

În afara biruinței răsunătoare asupra lui Zerah, ca o consecința a căutării 

Domnului, Dumnezeu vorbește lui Asa și întregii împărății a lui Iuda. 

Care este realitatea pe care Dumnezeu o comunică prin prorocul Azaria? 

15:2 ............................................................................................................................... 

Care era expresia căutării Domnului care devenea o responsabilitate pentru Iuda și 

regele ei? 

15:7 ........................................................................................................................ ....... 

Care au fost faptele făcute de Asa și supușii săi? 

15:8 ............................................................................................................................... 

15:9 ........................................................................................................................ ....... 

15:10, 11 .......................................................................................................................  

15:12 ....................................................................................................................... ...... 

Care a fost rezultatul final al căutării Domnului? 

15:15:19 .................................................................................................................... .... 

Cauzele inconsecvenței în căutarea Domnului 

Capitolul 16 surprinde ultima parte a domniei lui Asa. Al treizeci și șaselea an de 

domnie a lui Asa este marcat de apariția amenințării la frontiera lui Iuda (15:19). 

Reacția lui Asa este surprinzătoare (16:2-3). Poate fi considerată acțiunea sa ca și 

inconsecvență? (elaborați) ............................................................................................ 

Cum s-a concretizat inconsecvența sa în căutarea Domnului? 

16:3, 9, 10 .................................................................... ................................................. 

Care au fost cauzele inconsecvenței lui Asa? Care a fost rezultatul inconsecvenței sale 

în căutarea Domnului? 16:7, 12 ..................................................................................... 

CONCLUZII 

Asa, împăratul care l-a căutat pe Domnul, a avut  o domnie îndelungată, 

marcată de rezultate frumoase datorate căutării Domnului. Atunci când Asa însă 

renunță să se bazeze pe implicarea Domnului în acțiunile sale, consecințele se 

concretizează în mustrarea Domnului, boală și reacții inadecvate față de prorocul 

Hanani și popor. Lecția ne învață să fim consecvenți în căutarea Domnului pentru a 

ne bucura de prezența și binecuvântările Sale neîntrerupte. 

NC 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Iosafat - Fiul ce învață pe popor Calea Domnului 

Text: 2 Cronici Cap 17-20 

Cuvântul de Aur: 2 Cronici 17:4 „...căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a 

urmat poruncile Lui,  fără să facă ce făcea Israel.” 

 

INTRODUCERE 

 Proverbe 20:7 „Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii 

lui după el!” Tatăl lui Iosafat, împăratul Asa, a făcut ce este bine și plăcut înaintea 

Domnului Dumnezeului său și a adus binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiul său 

Iosafat, împăratul lui Iuda. 

Ce bine ilustrează viața celor doi împărați promisiunea și împlinirea 

cuvintelor lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel ce veghează să împlinească 

promisiunile Lui, pentru cei ce au inima întreagă pentru El. Asa a avut un început bun 

cu Dumnezeu, dar spre sfârșitul vieții, el s-a încrezut mai mult în oameni decât în 

Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Hanani, văzătorul, prin care l-a mustrat și i-a zis: 

„Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, și nu te-ai sprijinit pe Domnul 

Dumnezeul tău, ....de acum vei avea războaie”. Mai târziu Asa, s-a îmbolnăvit de 

picioare, dar tot nu a căutat pe Domnul și ajutorul Lui, ci s-a sfătuit și s-a încrezut în 

doctori. În urmă Asa a adormit cu părinții săi, și Iosafat fiul său, a devenit împărat 

domnind peste Iuda. 

Ca și împărat al lui Iuda, și ca prototip al Domnului Isus, îl urmărim pe 

Iosafat în această lecție în dependența lui față de Dumnezeu și îndeplinirea datoriei 

de a învăța pe popor Calea Domnului, cu binecuvântările și pedepsele cuvenite celor 

ce se apropie de Dumnezeul Mântuitor într-un mod bun sau rău. 

    

OBIECTIVE 

 Să învățăm necesitatea cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu . 

 Să conștientizăm binecuvântările în urma cunoașterii Lui. 

 Să recunoaștem necesitatea vegherii și părtășiei cu Dumnezeu pentru 

siguranța victoriilor 

SCHIȚA  

I. Începutul Împărăției 

II. Slava și cinstea care urmează în urma preocupării cu Legea Domnului 

III. Pericolul nevegherii      

ANALIZA  

Un verset  potrivit care caracterizează viața împăratului lui Iuda, Iosafat, îl găsim 

în Isaia 32:8 „Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese” 

Pentru că Iosafat a moștenit de la tatăl său, împăratul Asa, o împărăție cu războaie 

multe, tot ce a dorit pentru națiunea lui a fost pace. De aceea în primul rând Iosafat, 

ca și împărat, s-a întărit împotriva atacurilor dușmanilor; a pus multe trupe să fortifice 

cetățile. A urmat exemplul tatălui său din primii ani de domnie și nu s-a închinat la 

Baali sau alți idoli falși. De asemenea și-a trimis căpeteniile, leviții, și preoții să învețe 

poporul din cartea Legii Domnului în toate cetățile lui Iuda. 
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Versetul 10 zice: „Groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor 

dimprejurul lui Iuda, și n-au făcut război împotriva lui Iosafat.” De notat consecința 

deciziei lui Iosafat de a învăța pe popor Scripturile. Când a obținut Iosafat pace? Nu 

când a fortificat cetățile, nici când a plasat oști în cetăți, ci numai când Iosafat și-a 

învățat poporul Legea Domnului. 

Dumnezeu a fost mulțumit cu ceea ce Iosafat a făcut, așa că a binecuvântat 

națiunea lui Iuda cu pace. În total au fost peste 1.160.000  de oameni viteji în slujba 

împăratului. Faptul că Iosafat avea această oștire impresionantă, în afară de 

întăriturile cetăților, nu a însemnat și garantarea păcii. El împreună cu tot Iuda se 

bucura de pace pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat cu ea, în urma îndepărtării 

închinărilor la Baali și introducerea învățării Legii Domnului. 

În istoria poporului lui Dumnezeu citim cum oameni în diferite poziții, 

judecători, împărați, profeți, preoți, sau simpli oameni din popor au căzut în ispita 

bogățiilor, drepte sau nedrepte. Spre deosebire de ei, în versetele 5 și 6 citim despre 

bogățiile și slava la care a ajuns Iosafat, dar inima lui „s-a întărit din ce în ce în căile 

Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii”. 

A avut un început bun al domniei când s-a întărit împotriva lui Israel, separându-

se de cei ce se îndepărtaseră de Dumnezeul Creator. Mai târziu Iosafat s-a încuscrit cu 

Ahab, împăratul lui Israel, și împreună au luptat împotriva sirienilor. În această situație 

în care Iosafat s-a găsit, a avut totuși încă o rămășiță de evlavie exprimată în v.8:6 

„Dar Iosafat a zis: Nu mai este aici nici un proroc al Domnului, prin care să-L putem 

întreba?” Deși cuvântul Domnului prin prorocul Mica este nefavorabil pentru a merge 

la război, Iosafat face greșeala să-l însoțească pe Ahab la luptă. În timpul luptei Iosafat 

a fost înconjurat de dușmani, dar el a strigat către Dumnezeu și a fost scăpat prin harul 

și bunăvoința lui Dumnezeu. În schimb, Ahab nu s-a încrezut în Dumnezeu. În timpul 

luptei, un om a tras cu arcul la întâmplare și l-a lovit pe Ahab între încheieturile 

armăturii. Ahab a murit în aceeași zi. Oricine își pune nădejdea în Dumnezeu este 

salvat ca și Iosafat, dar cine își pune nădejdea în oameni va pieri ca și Ahab. 

CONCLUZII 

În Noul Testament găsim mustrarea Domnului Isus făcută fariseilor prin 

cuvintele : „Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui 

Dumnezeu”. Putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu doar prin Domnul Isus Hristos și 

prin jertfa Lui desăvârșită, prin Cuvântul viu care este „Scriptura insuflată de 

Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre , să îndrepte și să dea înțelepciune în 

neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic 

pentru orice lucrare bună”. 

LD 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Ioas – Fiul ce renaște speranțele poporului 

Text de citit: 2 Cronici 21:1 – 24:27 

Text de studiat: 2 Cronici 22:10 – 24:27 

Cuvântul de aur: Isaia 11:1-2 „Apoi o Odraslă va ieși din tulpina lui Isai, și un 

Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de 

înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de 

Domnul.” 

INTRODUCERE 

Pentru a înțelege cadrul istoric al lecției, trebuie sa mergem pe vremea lui Iehu, 

cel care îi ucide pe Ioram împăratul lui Israel și pe Ahazia împăratul lui Iuda 

(2Împ.9:22-27). După moartea lui Ahazia, Atalia, mama lui, uzurpă tronul lui Iuda, 

omorând pe toți cei de neam împărătesc (2Împ.11:1; 2Cr.22:10). Ea a domnit peste 

Iuda între 841-835 î.H. Dumnezeu însă, prin puterea și planul Său divin, îl scapă pe 

Ioas (2Cr.22:11-12), singurul supraviețuitor de neam împărătesc. Ca și copil, Ioas este 

ținut ascuns de către preotul Iehoiada și soția lui, Iosabeat, timp de șase ani. Când a 

fost la vârsta de șapte ani (2Cr.24:1), prin preotul Iehoiada, Ioas este încoronat ca 

împărat al lui Iuda. În aceeași zi Atalia este omorâtă (2Cr.23:14-15).  

Ioas a domnit peste Iuda între 835-796 î.H. și domnia lui a fost influențată 

puternic de preotul Iehoiada, lucru care a condus la înlăturarea închinării adusă lui 

Baal și întoarcerea la închinarea adusă Dumnezeului lui Israel.  

Ioas a rămas credincios Domnului în tot timpul vieții preotului Iehoiada 

(2Cr.24:2). După moartea preotului, Ioas s-a întors la închinarea adusa lui Baal 

(2Cr.24:17,18) ba mai mult, îl ucide pe Zaharia, fiul preotului Iehoiada, deoarece l-a 

mustrat pentru călcarea poruncilor Domnului privind închinarea la idoli (2Cr.24:20-21).  

Ca rezultat al întoarcerii la idolatrie, Dumnezeu îngăduie ca împărăția lui Iuda 

să fie pedepsită prin sirieni (2Cr.24:23-24), iar Ioas să fie omorât de către slujitorii 

lui (2Cr.24:25-26).   

OBIECTIVE 

 Să înțelegem că în ciuda tuturor uneltirilor diavolului și a întregii lui lucrări, 

Dumnezeu acționează și conduce istoria. Nimeni și nimic nu poate zadarnici 

planurile lui  Dumnezeu. 

 Să înțelegem că pentru formarea unui cârmuitor credincios (Ioas), 

Dumnezeu folosește:    

a. Copii ai Domnului (preotul Iehoiada și soția sa Iosabeat); 

b. Casa Domnului (2 Cronici 22:11-12; 2 Cronici 24:4-14)); 

c. Cuvântul Domnului (2 Cronici 24:2). 

 Să înțelegem că există pericolul însoțirilor nelegiuite care pot ruina viața 

copiilor lui Dumnezeu și a cârmuitorilor (2 Cronici 24:17-21). 

 

SCHIȚA  

I. Tronul fiului ce renaște speranțele poporului – 2Cr.23:1-15  
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II. Trezirea spirituală lucrată prin fiul ce renaște speranțele poporului – 

2Cr.23:16-21; 2Cr.24:4-14 

III. Transformarea lucrată prin fiul ce renaște speranțele poporului – 2Cr.24:1-16 

IV. Tragedia lucrată prin fiul ce renaște speranțele poporului – 2Cr.24:17-27 

ANALIZA 

I. Tronul fiului ce renaște speranțele poporului – 2 Cronici 23:1-15  

Ioas a avut doar șapte ani când a ajuns împărat al lui Iuda. Un „împărat mic” 

pentru un tron așa de mare! (2 Cr.23:1; 24:1). Fusese ascuns în aria Casei Domnului 

pentru șase ani ca nu cumva Atalia să-l găsească și să-l omoare (astfel linia Mesianică 

prin casa lui David ar fi fost întreruptă; 2Cr.22:11-12; 23:3). 

 Dumnezeu Își împlinește planul prin preotul Iehoiada, un preot care se 

bucura de un respect deosebit și care a organizat „garda regală” împreună cu leviții 

în așa fel ca Ioas să fie protejat, iar Atalia detronată și omorâtă (2Cr.23:1-10). 

 Preotul Iehoiada aduce pe împăratul Ioas și poporul lui Iuda în legământ cu 

Domnul (2Cr.23:3; 16). 

 Domnia nelegitimă a Ataliei ajunge la sfârșit (2Cr.23:12-15). 

II. Trezirea spirituală lucrată prin fiul ce renaște speranțele poporului – 2 

Cr.23:16-21; 2 Cr.24:4-14  

Preotul Iehoiada face un legământ între el, popor și împărat și făgăduiesc ca 

împreună să fie „poporul Domnului” (2Cr.23:16).  

Poporul Domnului înlătură și distruge închinarea adusă lui Baal (2Cr.23:17). 

Aceasta a fost o mărturie clară a pocăinței lor.  

 Preotul Iehoiada, la porunca împăratului, organizează dregerea Casei 

Domnului (2Cr.23:18-19; 2Cr.24:4-14). Totul trebuia împlinit cu grijă și cu rânduială. 

Poporul se bucura de liniște, după înlăturarea păcatului în viața de închinare și după 

înlăturarea răului de pe tronul lui Iuda (2Cr.23:20-21). 

 

III. Transformarea lucrată prin fiul ce renaște speranțele poporului – 2 

Cronici 24:1-16 

 Preotul Iehoiada a fost folosit de Domnul pentru formarea împăratului ca și 

cârmuitor și pentru transformarea vieții spirituale a poporului prin legământul făcut 

cu Domnul (2Cr.24:2).  

- Notă - Am putea privi ca o singură greșeală/slăbiciune a preotului Iehoiada faptul 

că a luat pentru împărat două neveste (2Cr.24:3), călcând astfel porunca Domnului 

data prin Moise (Deut.17:17).   

 Preotul Iehoiada are bucuria să vadă cu ochii lui transformarea lucrată de 

Domnul în viața poporului lui Iuda, precum și dregerea Templului (2Cr.24:4-14). 

Preotul Iehoiada are o încheiere a călătoriei pământești plină de împlinire și înaltă 

cinstire (2Cr.24:15-16).  

 

IV. Tragedia lucrată prin fiul ce renaște speranțele poporului – 2 Cronici 

24:17-27 

 Rătăcirea începe cu părăsirea „Casei Domnului Dumnezeului părinților lor” 

(implicit părăsirea Cuvântului Domnului), și plecarea urechii la cuvintele oamenilor 

(2 Cronici 4:17-18a). De ce menționează Domnul în Cuvântul Său: „… au părăsit 

Casa Domnului Dumnezeului părinților lor”? De ce nu spune simplu: „… au părăsit 
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Casa Domnului”? Pentru că Dumnezeu își dorea ca poporul să rămână „pe cărările 

cele vechi” ale părinților lor și să fie cu luare aminte „la sunetul trâmbiței” așa cum 

se menționează mai târziu prin prorocul Ieremia (Ier.6:16-17).  

 Rătăcirea atrage mânia lui Dumnezeu (2Cr.24:18b). Rătăcirea este expusă 

totdeauna de lumina Cuvântului lui Dumnezeu. El le-a vorbit prin proroci, unul dintre 

ei fiind chiar fiul preotului Iehoiada (2Cr.24:19-20). Rătăcirea conduce la păcate care 

întunecă memoria și conștiința omului, în așa fel încât uită și binele care i-a fost făcut 

(2 Cronici 24:21-22). Rătăcirea a condus la tragedie în viața fiului ce renăscuse 

speranțele poporului, tragedie prezentată în șase evenimente care au urmat: 

1. O oaste Siriană mică la număr înfrânge oastea foarte însemnată a împărăției 

lui Iuda (2Cr.24:23:24) 

2. Toate căpeteniile lui Iuda sunt ucise (2 Cronici 24:23) 

3. Țara lui Iuda este prădată, și prada trimisă la Damasc (2 Cronici 24:23) 

4. Împăratul Ioas este rănit grav (2 Cronici 24:25) 

5. Împăratul este ucis de slujitorii lui (2 Cronici 24:25-26) 

Împăratul pierde cinstea îngropării între împărați (2 Cronici 24:25) 

CONCLUZII 

• Dumnezeu conduce istoria spre scopurile Sale veșnice. Nimic și nimeni nu-

I poate sta împotrivă (Isaia 43:13). 

• Este un har deosebit să fim folosiți de Dumnezeu în formarea caracterului 

sfânt al celor din casele noastre, al celor pe care îi slujim în casa Domnului și să-i 

vedem apoi slujindu-L pe Domnul la rândul lor, așa cum preotul Iehoiada și Iosabeat 

soția lui, au avut harul să fie folosiți în viața împăratului Ioas. (Evrei 13:7).  

• Să nu ne lăsăm duși în rătăcire, să rămânem credincioși Cuvântului 

Domnului, știind că abaterea întunecă memoria și conștiința omului, conducându-l la 

păcate de neimaginat, așa cum a ajuns să fie condus împăratul Ioas. Să avem grija să 

nu întoarcem rău pentru bine, așa cum a făcut împăratul Ioas (Proverbe 17:13). 
GFM 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Amația - Fiul ce execută dreptatea 

Text de citit: 2 Cronici 25: 1-10; 14-20; 25-28 

Text de studiat: 2 Cronici 25 și 2 Regi 14:1-20 

Cuvântul de aur: 2 Cronici 25:3-4 „Când s-a întărit domnia în mâinile lui, a omorât 

pe slujitorii care omorâseră pe împăratul, tatăl său, dar nu a omorât pe fiii lor, căci 

a lucrat potrivit cu ce este scris în Lege...” 

INTRODUCERE 

Un proverb românesc spune că ziua bună se cunoaște de dimineață, făcând 

referire la faptul că începuturile bune vor aduce rezultate pozitive. Din nefericire, 

cazul lui Amația contrazice acest proverb și ne arată că nu în toate cazurile 

începuturile bune garantează sfârșituri binecuvântate. Lecția noastră va arăta că un 

împărat care a început bine, a sfârșit-o totuși tragic, în ciuda faptului că avea toate 

condițiile să continue pe calea bună pe care a apucat-o la început. Vom analiza viața 

sa pentru a detecta cauzele acestei degradări și vom trage semnalele de alarmă cu 

privire la acest exemplu negativ, necesarele atenționări din Cuvânt pentru a ne asigura  

că sfârșitul nostru este unul binecuvântat. 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem importanța ascultării în totalitate de cerințele Cuvântului lui 

Dumnezeu pentru a fi binecuvântați 

 Să conștientizăm consecințele nefaste ale unei inimi împărțite, care de fapt 

este una despărțită de Domnul 

 Să realizăm pericolele mândriei, chiar și atunci când, aparent, ar fi motive 

SCHIȚA  

I. Debutul domniei lui Amația - Începuturi bune 

II. Războaiele lui Amația - Activități cu succes schimbător  

III. Cauzele căderii lui Amația - Lucrurile la care nu luăm seama, dar care 

anticipează eșecul 

ANALIZA 

I. Debutul domniei lui Amația - Începuturi bune (versetele 1-10) 

 Identitatea lui Amația 

 Fiul lui Ioas împăratul lui Iuda și a lui Ioadan din Ierusalim 

 Ajunge rege la vârsta de 25 de ani 

 Domnește 29 de ani 

 Istoria familiei sale 

 A fost destul de matur ca să poată înțelege și analiza domnia tatălui său 

 A putut înțelege trădarea comisă de tatăl său în primul rând față de Domnul 

și apoi față de prietenii săi 

 A fost martor la consecințele părăsirii căii Domnului de tatăl său. 

 Acțiunea conform Cuvântului 

 Pedepsește pe ucigașii tatălui său, chiar dacă el a beneficiat de pe urma acelei acțiuni 

 Este atent la aplicarea Cuvântului în ce privește pedepsirea ucigașilor 

 Ascultarea de Domnul 
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 Chiar dacă pierde, ascultă de Cuvântul Domnului. 

 Pierderea nu a fost numai materială, dar și pierderi de vieți omenești. 

II. Războaiele lui Amația – Activități cu succes schimbător (v.5-24) 

a. Războiul cu edomiții: Deși a început acest război cu dezavantaje mari, l-a câștigat 

deoarece Domnul a fost de partea lui. Dumnezeu nu i-a dat voie să se asocieze 

cu Israel, deși aceștia, ca mercenari îi suplimentau numărul ostașilor și păreau că 

asigură succesul expediției. 

b. Războiul cu israeliții: Deși avertizat să nu înceapă acest război, el totuși îl începe. 

Datorită faptului că Dumnezeu hotărâse ca să-l pedepsească, pierde războiul și 

cu el întreaga vistierie. 

III. Cauzele căderii lui Amația - Lucruri la care nu lăm seama, dar care 

anticipează eșecul  

Uitându-ne la istoria vieții lui Amația putem vedea foarte ușor cauzele care au 

dus l-a eșecul său: 

a. Inima împărțită. Versetul 3 ne spune clar că inima acestui împărat, deși 

cunoștea Cuvântul Domnului, deși la început s-a conformat și a ascultat chiar cu 

prețul unor pierderi materiale de Domnul, nu a fost întru totul a Domnului. 

b. Închinarea la idoli. În ciuda faptului că a văzut clar cum Domnul i-a dat izbândă, 

și idolii edomiților nu i-au putut apăra pe cei ce li se închinau, Amația alege să-i 

ia ca pradă de război și să li se închine, să le aducă jertfe. Acest fapt era întru 

totul împotriva Cuvântului Divin și era condamnat de Dumnezeu. O inimă 

împărțită va duce totdeauna la idolatrie!  

c. Mândria personală. În comparație cu începuturile domniei sale, când, așa cum 

am spus mai sus a fost gata chiar cu pierderi să asculte de Domnul, acum, după 

ce și-a consolidat și întărit domnia, cu inima plină de mândrie nici nu vrea să 

audă ce spune Domnul, cu atât mai puțin să împlinească cerințele Domnului. 

Aceasta a dus la moartea sa, în ciuda faptului că începuturile sale au fost 

promițătoare. Când a părăsit pe Domnul, și Domnul l-a părăsit și l-a pedepsit.   

CONCLUZII 

I. Ascultarea de Domnul trebuie să fie totală! O ascultare parțială este de fapt 

neascultare. Începuturile bune, conform voii lui Dumnezeu, și succesele obținute nu 

pot constitui o scuză pentru neascultarea noastră de Domnul ulterior. Dacă ascultarea 

nu este totală, consecințele sunt devastatoare. Cuvântul ne învață că cel ce calcă doar 

o lege și le împlinește pe celelalte toate, este de fapt un călcător de lege. O lecție ce 

o învățăm din aceste observații este ca noi să fim împlinitori și ascultători de 

Dumnezeu în totalitate, chiar și atunci când nu este în avantajul nostru. 

II. Inima împărțită este de fapt inima nepredată Domnului. Dumnezeul nostru nu 

este un Dumnezeu care acceptă jumătăți de măsură, nici chiar un procentaj ridicat 

în ce privește loialitatea noastră față de El. Dumnezeu pretinde toată inima! El 

este un Dumnezeu care vrea ca întreagă inimă să-i fie dată. Cazul lui Amația ne 

arată că o inimă împărțită va duce la o închinare idolatră. Noi trebuie să luăm 

decizia să-i predăm Domnului inima în întregime, deoarece numai așa putem 

evita idolatria. 

III. Mândria vine înaintea căderii, și din nou am văzut că o inimă mândră aduce 

pierzarea. Din moment ce știm că doar o inimă smerită obține har, e de așteptat să 

ne rugăm ca Domnul să ne țină departe de mândrie ca să moștenim harul promis. 

ML 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Ozia – Fiul ce propășește 

Text: 2 Cronici 26:1-23 

Cuvântul de aur: Isaia 52:13 „Iată Robul Meu va propăși, Se va sui, Se va ridica, 

Se va înălța foarte sus.” 

INTRODUCERE 

Împăratul Ozia este numit în studiul acestei cărți „Fiul ce propășește”, deoarece a 

fost unul din cei mai longevivi, mai plin de realizări, mai influenți și mai îndrăgiți regi ai 

lui Iuda. El a lărgit hotarele țării, a fortificat cetățile și a reorganizat armata. Teritoriul total 

care s-a aflat sub stăpânirea lui Ozia a fost aproximativ același peste care au stăpânit David 

și Solomon. Totodată, aceasta sintagmă cu care este descris Ozia, era una din 

caracteristicile Regelui promis de Dumnezeu lui David și așteptat de lumea religioasă a 

Israelului, adică Mesia. Iar în acest context, al așteptării, începutul de domnie a fiecărui 

rege care s-a perindat pe tronul regatului lui Iuda, era privit cu anticipația împlinirii acelei 

profeții, a venirii lui Mesia, însă traiectoria vieții fiecărui rege aducea cu ea un sentiment 

de dezamăgire, deoarece nici unul din acești regi nu reușea să termine domnia pe o notă 

pozitivă, nefiind astfel Regele așteptat. 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem că atunci când ascultăm de Domnul și apelăm la ajutorul Lui, 

El ne dă binecuvântare și ne „lărgește hotarele”, iar când ieșim din limitele 

ascultării El ne „limitează hotarele”. 

 Să devenim conștienți că realizările noastre de orice natură sunt datorate lui 

Dumnezeu, care ne dă propășire. 

 Să ne pregătim pentru a rezista atacurilor din exterior, fără a neglija 

vulnerabilitatea interioară. 

SCHIȚA  

I. Propășire – 2 Cronici 26:1-15 

II. Prăbușire –  2 Cronici 26:16-23 

ANALIZA  

I. Propășire – 2 Cronici 26:1-15 

Cea mai mare parte a vieții sale, Ozia a fost un rege duhovnicesc preocupat să 

audă și să facă voia Domnului. Relația lui cu purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu a 

fost la început exemplară și l-a făcut să aibă succes și binecuvântare, pe mai multe 

planuri. 

a. Pe plan religios, 

• A învățat de la tatăl său lucrurile de folos, 

• A făcut ce este bine înaintea Domnului, 

• A fost gata să asculte de Domnul prin prorocii Săi. 

b. Pe plan administrativ și economic, 

• A zidit cetăți de locuit, 

• A săpat fântâni, 

• A stimulat creșterea animalelor și agricultura. 

c. Pe plan militar 

• A fortificat Ierusalimul și zonele vulnerabile din pustie, 
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• A fost un bun strateg, beneficiind de simpatia poporului, 

• A recucerit teritorii luate prin forță de vecinii țării, 

• A suplimentat venitul țării prin birurile impuse popoarelor cucerite, 

• A lucrat la reorganizarea și dotarea cu armament modern a armatei,  

• A ajuns un rege faimos. 

II. Prăbușire –  2 Cronici 26:16 – 23 

Istoria a demonstrat cu prisosință că foarte puțini oameni au reușit să-și 

păstreze echilibrul lăuntric, vitalitatea duhovnicească și credincioșia atunci când 

au atins un nivel mare de putere și succes, cei mai mulți s-au prăbușit sub această 

„povară”.  Ozia constituie cazul clasic al unui astfel de scenariu. Cauzele care au 

dus la prăbușirea lui au fost: 

a. Puterea: Ozia a fost un suveran renumit atât în țară cât și în afara 

granițelor ei, era omul care deținea puterea absolută. Lungimea 

domniei, realizările pe plan economic și militar au făcut din el un rege 

puternic, așezându-l pe un piedestal atât de înalt pe cât de mare urma 

să-i fie căderea. 

b. Mândria 

• „Când a ajuns puternic inima i s-a înălțat”. Versetul 5 subliniază faptul 

că el a devenit puternic deoarece Dumnezeu l-a făcut să propășească, 

factor pe care Ozia  l-a uitat. Pericolul care nu l-a putut evita Ozia a fost 

mândria realizărilor, posesiunilor și poziției sociale. Cu toate că știa 

rânduiala de la templu, unde doar preoții în exclusivitate făceau slujbele, 

acesta a neglijat-o total. Inspirat probabil de la popoarele păgâne, unde 

liderii făceau și slujba de preoți, a vrut să facă și el același lucru. În 

rânduiala Vechiului Testament, un preot putea să facă și slujba unui 

profet, (ex. Ezechiel, Zaharia și Ioan Botezătorul), însă unui profet sau 

unui rege îi era interzis să facă slujba unui preot. Această prerogativă a 

cumulării de funcții a avut-o doar Domnul Isus, făcând slujba de Mare 

Preot, de Profet și de Rege, „după rânduiala lui Melhisedec.” În 

momentul în care Ozia a pus mâna pe cădelniță a atentat la uzurparea 

slujbei Domnului Isus.  

• Accesul la altar îl aveau cei desemnați de Dumnezeu – preoții,  

• Accesul la altar îl aveau cei care se sfințeau în prealabil.  

c. Caracterul vulcanic: Cei mai mulți demnitari nu acceptă mustrarea, ba 

din contră sunt vulcanici, ripostează atunci când sunt admonestați. În 

această poziție a fost și Ozia în momentul în care marele preot Azaria și 

cei 80 de preoți ai Domnului, l-au somat să abandoneze planul său. 

Ozia s-a mâniat. A ripostat împotriva celor desemnați de Dumnezeu să apere 

slujba preoției, să apere onoarea templului și implicit a lui Dumnezeu. 

 

CONCLUZII 

1. Dorința noastră de a ne închina Domnului este un lucru bun și de dorit, însă 

modul în care o facem determină dacă Dumnezeu acceptă sau urăște închinarea 

noastră. 
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2. Propășirea noastră atârnă de Domnul, care ne-o dă atât timp cât suntem 

smeriți. „Celor smeriți le dă har”. 

3. Mai devreme sau mai târziu toți vom ajunge să păcătuim, însă diferența o 

face atitudinea noastră în cele ce urmează căderii într-un păcat. Putem să ne pocăim 

imediat, sau putem să ne semețim, respingând mustrarea inițială a Domnului. În cazul 

semeției Dumnezeu trebuie să ia nuiaua disciplinării prin care ne aduce cu picioarele 

pe pământ. 

CB 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Iotam – Fiul ce izbândește 

Text: 2 Cronici 27 

Cuvântul de Aur: Isaia 42:4 „El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza 

dreptatea pe pământ; și ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.” 

INTRODUCERE 

Cartea Întâi a Cronicilor (intitulată în studiul nostru Legământ și Speranță – 

Promisiunea unui Vlăstar Mesianic) se încheie cu descrierea pregătirilor făcute de David 

pentru a trece domnia fiului său, Solomon, și cu a celor  făcute pentru zidirea Templului. 

Finalul Cărții cuprinde o cântare de laudă în care Dumnezeu este preamărit deoarece toate 

lucrurile vin de la El și El poate să susțină și să întărească toate lucrurile. Nota de smerenie 

și de apreciere a harului divin nu lipsește nici ea. Cântarea se sfârșește cu cererea ca 

Domnul să țină poporul în evlavie și să îl susțină pe Solomon în proiectul zidirii Templului 

(1 Cronici 29:10-19). Existau toate motivele ca poporul Domnului să celebreze! 

Cartea a Doua a Cronicilor (intitulată Așteptări și Dezamăgiri – Eșecul fiecărui 

descendent) descrie pe fiecare descendent al casei lui David ce a venit la tronul lui Iuda 

înainte de robie și arată atât așteptările poporului bazate pe trăsăturile mesianice ale 

fiecăruia, cât și dezamăgirea ce a urmat în urma reliefării unor aspecte ce arătau clar că 

acel descendent al lui David nu este, și nu poate fi Mesia! Au existat așteptări la începutul 

domniei fiecărui descendent al lui David. Cu fiecare fiu ajuns pe tron, iudeii s-au întrebat: 

„Oare nu este acesta Fiul promis?” Unele calități ale celui ce era evaluat în cumpănă 

dădeau speranță poporului... Au existat însă în aceeași măsură dezamăgiri cu privire la 

fiecare descendent al lui David. 

Se pare că fiecare descendent al lui David a produs speranță pentru că reliefa o 

trăsătură a celui promis să vină. Dar fiecare a avut și ceva trăsături sau acțiuni sau 

deznodăminte în activitatea sau viața lor ce au dezamăgit. Adevărul este că permanent 

credincioșii au trăit cu speranța împlinirii în timpul vieții lor a promisiunilor mesianice. 

Lucrul acesta este adevărat atât pentru credincioșii Vechiului Testament cât și pentru cei 

din perioada Noului Testament. Lecția noastră își focalizează atenția asupra lui Iotam, fiul 

lui Ozia. 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem că activitatea noastră este evaluată de Domnul, în cele din urmă, și 

nu de oameni, de aceea să acționăm sub imperiul acestei înțelegeri 

 Să ne întărim în convingerea că deși nu avem realizări impresionante ca ale unor 

personalități, activitatea noastră contează înaintea lui Dumnezeu, și de aceea se 

cuvine să fim dedicați în tot ceea ce facem pentru Domnul  

SCHIȚA  

I. Speranță - Trăsături mesianice la monarh ce întrețineau speranța 

identificării acestuia cu Mesia 

II. Dezamăgire - Lucruri indicatoare în direcția opusă  

ANALIZA 

I. Speranță - Trăsături mesianice la monarh ce întrețineau ideea identificării 

acestuia cu Mesia 
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Generația contemporană cu Ozia și fiul său Iotam a putut observa o paralelă a 

istoriei celor doi regi cu cea a lui David și Solomon, o repetare a istoriei, lucru ce 

năștea speranțe mesianice.   

Regele Ozia în domnia lui (2 Cronici 26 dă informații despre el) a fost mult 

asemănător cu David. În concepția multora a fost un al doilea David.  

A. Asemănări între Ozia și David 

A ajuns împărat la 16 ani (26:1, 3), o vârstă aproximativ egală cu cea pe care a 

avut-o David la ungerea sa ca rege, și a avut o domnie lungă (52 de ani). Era de 

aproape 70 de ani la moarte, vârstă ce o avusese David la deces.  

A fost, la fel ca David, un rege războinic. I-a înfrânt definitiv pe filisteni, le-a 

dărâmat cetățile și a populat teritoriul lor cu evrei (26:6-7). Se pare că după Ozia 

filistenii nu mai reprezintă o putere și prezență în teritoriile Canaanului. Toate 

populațiile din jurul regatului său au fost aduse la ascultare și bir (26:7-8). Ozia a 

câștigat teritorii ce fuseseră pierdute de cei dinaintea lui (26:2). A zidit cetăți întărite 

pe teritoriul țării și a refăcut structura defensivă a zidurilor Ierusalimului (26:9-10). 

Avea o oaste bine pregătită pentru conflict și războinici viteji, vestiți pentru faptele 

lor de vitejie (26:11-14). Oastea lui Ozia și fortificațiile sale erau dotate cu mașini de 

război (26:15). 

A fost, așa cum fusese strămoșul său David, un om duhovnicesc ce a căutat pe 

Domnul (26:4-5). Dumnezeu i-a dat propășire. Faima lui a avut răspândire și 

contemporanii au văzut că Domnul îl asista în chip minunat (26:15). 

Dar Ozia nu a fost vlăstarul mesianic așteptat, și lucrul acesta s-a văzut din mai 

multe lucruri ce au survenit în viața lui. Și-a permis să încalce Cuvântul Domnului și 

a fost lovit de Domnul (26:16-21). David a avut și el încălcări ce l-au costat foarte 

scump și consecințele lor au rămas cu el până la sfârșitul vieții. Împăratul Ozia a fost 

izolat de public, și funcția de rege a fost preluată de fiul său, Iotam (26:21). 

B. Asemănări între Iotam și Solomon 

Odată cu venirea lui Iotam pe tronul regatului lui Iuda, speranțele mesianice au 

reînflorit. Iotam semăna așa de bine cu Solomon, cel care fusese privit mulți ani ca 

fiind Fiul promis.  

Ozia a zidit creneluri, dar Iotam, ca și Solomon, a zidit Templul (2 Regi 15:35; 

2 Cronici 27:3). Se știa că Mesia va zidi Casa Domnului.  

Ca și Solomon, Iotam a ridicat biruri importante de la popoarele din jur (2 Cronici 

27:5). Se știa din Psalmul 72 că regii din jur vor plăti bir Fiului Împăratului (vs. 9-10) 

A fost atent cu viața sa spirituală (2 Cronici 27:6), perseverând în neprihănire în ciuda 

îndepărtării poporului de Domnul (2 Cronici 27.2). 

Solomon izbândește acolo unde David nu a putut, dar o face pe temelia așezată 

de tatăl său. La fel este și în cazul lui Iotam. El este regele ce propășește plecând de 

la ceea ce îi este lăsat în moștenire de tatăl său. 

II. Dezamăgire - Lucruri indicatoare în direcția opusă 

Fluxul de speranță și refluxul de dezamăgire au fost prezente în cazul fiecărui 

descendent al lui David ce s-a ridicat pe tronul regatului lui Iuda. În cazul lui Iotam, 

dezamăgirea nu a venit din partea vieții regelui. Textul menționează că a fost atent, 

mai atent decât tatăl său și nu a intrat în Templu (2 Cronici 27:2), ceea ce arată că s-

a ferit de lucruri care îi puteau afecta negativ relația cu Dumnezeul lui Israel. 

Dezamăgirea poporului a venit când la aproximativ 40 de ani regele Iotam se 

stinge din viață! În cazul unor regi dezamăgirea a venit în urma unor păcate și eșecuri 

ce descalificau evident pe monarhul respectiv. Alteori dezamăgirea a venit pur și 
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simplu din faptul că acel descendent al lui David moare prematur. Așa a fost cazul lui 

Iotam și cazul lui Iosia. 

CONCLUZII 

Deși istoria regatului lui Iuda și a monarhilor acestuia este una sinuoasă, 

ceea ce este constant în această istorie este prezența speranței mesianice. Fiecare 

generație de credincioși evrei priveau cu credință la promisiunea lui Dumnezeu că le 

va trimite un Rege-Mântuitor și sperau că regele ce se urcase pe tron va fi alesul care 

îi va duce în Împărăția lui Dumnezeu. Deși regii lui Iuda au dezamăgit în cele din 

urmă, speranța a rămas vie, mai mult, exista înțelegerea că fiecare rege este o verigă 

în lanțul ce va duce în final la Mesia. Departe de a fi elemente ce opreau planul lui 

Dumnezeu, regii lui Iuda au fost elemente ce s-au încadrat perfect în planul lui 

Dumnezeu.  

De aici ar trebui să concluzionăm că Dumnezeu se poate folosi de fiecare 

credincios în mod pozitiv, și că fiecare individ din poporul Domnului poate contribui 

la realizarea planului divin.  

Despre Iotam avem foarte puține relatări. Comparativ cu alți regi nu a avut 

un palmares bogat, dar ceea ce subliniază cronicarul este credincioșia lui într-o vreme 

când poporul se îndepărta tot mai mult de Domnul. În loc să meargă cu fluxul 

societății, Iotam a mers împotriva curentului. Și acest lucru l-a făcut să fie demn de 

remarcat. În vremuri de degradare morală și spirituală poziția celor ce rămân 

credincioși Domnului este una eroică.                                                  
DC 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Ahaz - Fiul dat în mâinile dușmanilor 

Text: 2 Cronici 28 

Cuvântul de aur: Marcu 10:33 „«Iată», a zis El, «ne suim la Ierusalim și Fiul omului 

va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei Îl vor osândi la 

moarte și-L vor da în mâinile Neamurilor»...” 

INTRODUCERE 

Spre sfârșitul Domniei lui David, Domnul i-a făcut promisiunea că unul dintre 

descendenții lui va fi Răscumpărătorul poporului sfânt, un rege care va rămâne pentru 

totdeauna. Studiul nostru în cartea 2 Cronici urmărește speranța împlinirii acestei 

promisiuni cu fiecare succesiune la tron, speranță care va rămâne neîmplinită până la 

venirea lui Mesia. Deși unii dintre acești urmași ai lui David au fost regi răi, necredincioși 

Domnului, fiecare dintre ei a avut o trăsătură distinctivă a lui Mesia. Capitolul 28 ni-l 

prezintă pe Ahaz, unul dintre cei mai depravați regi ai lui Iuda, pe care Domnul l-a dat în 

mâinile dușmanilor ca pedeapsă pentru păcatele la care s-a dedat. Fiul promis, Domnul 

Isus, de asemenea a fost dat în mâinile celor răi, și tot ca pedeapsă pentru păcate, însă 

pentru păcatele noastre. Astfel, în toata stricăciunea sa, se poate spune că într-un fel Ahaz 

îl prefigurează și prevestește pe Mesia. 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem controlul lui Dumnezeu asupra istoriei. 

 Să înțelegem că Domnul pedepsește păcatul prin retragerea protecției. 

SCHIȚA  

I. Idolatria lui Ahaz (1-4) 

II. Pedepsirea lui Ahaz (5-8) 

III. Protejarea poporului (9-15) 

IV. Decăderea continuă a lui Ahaz (16-27) 

ANALIZA  

I. Idolatria lui Ahaz (1-4) 

Prima propoziție a capitolului sumarizează caracterul domniei lui Ahaz: el n-a 

făcut ce era bine în ochii Domnului. Deși se trăgea din David și avea exemplul tatălui 

său și chiar al bunicului său, Ahaz a ales să urmeze exemplul regilor din Israel. Astfel, 

el s-a închinat lui Baal și lui Moloh, un demon sângeros, al cărui cult cerea 

sacrificarea prin ardere a copiilor. În paranteză: valea fiilor lui Hinom unde se 

practicau aceste sacrificii oribile a ajuns un loc de ardere a gunoaielor, „gheena” la 

care se referă Domnul Isus. Cultele acestea fuseseră practicate de Canaaniți înainte 

de așezarea evreilor în țară, și caracterul lor oripilant a fost unul dintre motivele pentru 

care Domnul a distrus civilizația canaanită. Legea interzicea închinarea la Moloh sub 

pedeapsa cu moartea (Lev.20:3).  

 

II. Pedepsirea lui Ahaz (5-8) 

În consecință, Domnul l-a pedepsit pe Ahaz dându-l în mâinile dușmanilor 

lui: regele Siriei și regele Israelului. Expresia aceasta implică retragerea protecției 

Domnului astfel încât Ahaz a devenit victima agresiunii celor doi dușmani ai lui. 

Contextul istoric este acela al expansiunii militare a Asiriei în cea de-a doua jumătate 

a secolului VIII î.H. Pentru a face față amenințării imperiului asirian, Pecah, regele 



56 

Israelului, și Rețin, regele Siriei au încercat să creeze o alianță militară mai largă; 

refuzul lui Ahaz de a se înrola în aceasta alianță a fost motivul pentru care aceștia au 

decis să îl înlăture de la tron și să înscăuneze pe un anume „fiu al lui Tabeel” după 

cum găsim în Isaia 7:6. Deși tentativa de a-l înlătura pe Ahaz a eșuat, lovitura dată de 

invazia israeliților a fost devastatoare: 120.000 de războinici iudei au fost uciși și 

200.000 de prizonieri au fost luați și duși în Israel. 

 

III. Protejarea poporului (9-15) 

În mijlocul acestei nenorociri Domnul a intervenit pentru a-i proteja pe iudei. 

Prorocul Oded a ieșit înaintea armatei israelite și i-a mustrat pe conducătorii acesteia 

pentru acțiunile lor. În primul rând pentru că s-au lăsat mânați de mânie și au ucis un 

număr enorm de frați de-ai lor; în al doilea rând pentru că au luat dintre iudeii lipsiți 

de apărare prizonieri într-un și mai mare număr ca să-i vândă ca sclavi. Oded le aduce 

aminte israeliților că Domnul i-a dat pe iudei în mâinile lor pentru ca să-i pedepsească, 

dar pedeapsa trebuia aplicată cu moderație. Excesele la care s-au dedat israeliții au 

stârnit mânia Domnului și împotriva lor. Oarecum surprinzător având în vedere starea 

lor de idolatrie, israeliții au ascultat de Domnul și s-au purtat cu compasiune față de 

frații lor. 

 

IV. Decăderea continuă a lui Ahaz (16-27) 

Aproximativ în același timp – posibil simultan cu invazia siriană și israelită 

dinspre nord, sau la scurtă vreme după aceea – filistenii și edomiții au profitat de 

situația critică a lui Ahaz pentru a-l ataca dinspre sud-vest și sud-est. Și aceștia au 

repurtat victorii asupra lui Iuda, au cucerit teritorii și au luat prizonieri de război. În 

aceste circumstanțe, Ahaz a cerut ajutorul asirienilor, deși Domnul îi oferise protecția 

Lui prin profetul Isaia (Isa.7:1-12). În ciuda faptului că Ahaz fusese necredincios, 

Domnul îi oferă o mare șansă să experimenteze puterea și credincioșia Domnului, și 

astfel să se întoarcă la El. Ahaz a luat decizia dezastruoasă de a respinge (cu falsă 

pietate) oferta Domnului și de a se încrede mai degrabă în regele Asiriei. Pentru a 

câștiga favorul acestuia Ahaz, a jefuit Templul Domnului și i-a trimis lucrurile astfel 

jefuite în dar. Regele Asiriei a luat darurile, dar nu l-a ajutat pe Ahaz, ci a folosit 

împrejurarea aceasta ca pretext pentru a-și extinde dominația în Siria și Palestina. 

Ne-am aștepta ca într-o strâmtorare ca aceasta Ahaz să se pocăiască, dar el 

nu numai că nu s-a pocăit, ci a mers din rău în mai rău. A închis Templul, a distrus 

uneltele sfințite pentru slujbă, și a inițiat un vast sistem de închinare păgână și idolatră, 

în care a stăruit până la moarte. 

CONCLUZII 

Ahaz a fost probabil cel mai rău dintre urmașii lui David, care a perseverat în 

rău și a refuzat să se pocăiască deși Domnul l-a pedepsit pentru păcatele lui dându-l 

în mâinile dușmanilor lui. Urmașul promis al lui David, Mesia, Domnul Isus, de 

asemenea a suferit pedeapsa pentru păcate, pentru păcatele noastre ale tuturor, El 

Însuși fiind fără păcat. Dumnezeu L-a dat în mâinile celor fărădelege pentru ca să 

sufere moartea în locul nostru.       

OD 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Ezechia - Fiul ce abate mânia lui Dumnezeu 

Text: 2 Cronici 29 -33   

Cuvântul de aur: 2 Cronici 29:10 „Am de gând dar să fac legământ cu Domnul, 

Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la noi.” 

INTRODUCERE 

În mod clar autorul Cronicilor a avut ca scop susținerea speranței Israelului după 

promisul Mesia, fiul lui David, în conformitate cu legământul Davidic (2 Samuel 7) și cu 

asigurările profeților, inclusiv cu ale celor din epoca lui (Hagai, Zaharia și Maleahi). 

Din Cronici transpare idea generală că Domnul este suveranul istoriei, dar ea este 

aplicată în particular la problema restaurării și a continuării dinastiei Davidice în vederea 

venirii lui Mesia. 

Ideea unui conducător menit să conducă destinele poporului este și ea prezentă și 

accentuată de autor, fiind cu atât mai importantă cu cât în zilele acelea Israelul nu avea pe 

nimeni la putere ca și rege. Regii pe linia Davidică ce au fost la domnie, au servit ca tipuri, 

prefigurând pe acel „David” ce o să vină după previziunile profeților, și înșiruirea lor în 

Cronici a hrănit speranța în situația stării de descurajare (a se vedea cartea lui Maleahi). 

În această înșiruire a descendenților lui David vine și Regele Ezechia, pe care studiul 

nostru îl descrie ca fiind Fiul care a îndepărtat mânia lui Dumnezeu. 

Regele iudeu  Ezechia are o istorie minunată ca om al lui Dumnezeu, ca reformator 

și ca patriot. El era fiul unui tată rău (Ahaz), și la rândul lui a fost un tată bun pentru un fiu 

rău (Manase). Alternanța acestor regi buni și răi timp de patru generații ilustrează faptul 

că, deși ereditatea explică multe din trăsăturile ce le avem, ea nu este definitorie, lucrul 

certificat de cazurile expuse anterior ce pot fi explicate ca excepții. Suntem toți membrii 

familiei lui Adam, și, ca atare, suntem cu toții părtași la afecțiuni manifestate mental, 

moral, fizic etc., care timp de șase mii de ani au dospit în rasa umană. Apostolul Pavel se 

referă la acest lucru, spunând: „Prin neascultarea unui singur om a intrat păcatul în lume, 

și moartea ca rezultat al păcatului, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, 

pentru că toți sunt păcătoși.” - Romani 5:12. 

Ezechia este unul dintre cei mai des amintiți regi ai lui Iuda, fiind întrecut doar de 

David și Solomon. Împăratul Ezechia, care a domnit între 715-686 î.H., a fost unul dintre 

cei opt regi buni ai Regatului lui Iuda. Unsprezece capitole ale Bibliei sunt dedicate 

domniei lui. Șapte sunt în cărțile istorice (trei în 2 Regi, care scot în evidență realizările 

politice și militare ale lui Ezechia, și patru în 2 Cronici, care pun accentul pe realizările 

spirituale și religioase ale lui Ezechia). Mai multe capitole despre Ezechia se găsesc în 

cartea profetului Isaia, care a slujit în Ierusalim, în timpul domniei sale. Ezechia a fost 

asociat la domnie cu Ahaz (tatăl său) începând din 729 î.H., apoi a fost singur suveran 

între 716–697 î.H, și între 697–687 î.H. și l-a asociat la domnie pe Manase, fiul său. 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem nevoia de trezire spirituală în timpul lui Ezechia. 

 Să înțelegem pașii lui Ezechia pentru aducerea renașterii spirituale în Iuda.  

 Să înțelegem rezultatul renașterii. 

 Să învățăm că doar printr-o consacrare sfântă putem să experimentăm o 

celebrarea glorioasă. 
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SCHIȚA  

I. Atragerea mâniei lui Dumnezeu 

a) Legământul Rupt 

b) Loialitatea înșelată 

c) Lauda și Închinarea furată 

II. Îndepărtarea mâniei lui Dumnezeu 

a) Legământul reînnoit (Consacrarea, 29:1-11) 

b) Loialitatea reafirmată și dovedită prin curățire (Sfințirea, 29:12-24) 

c) Lauda și închinarea remaniate (Celebrarea, 29:25-36) 

CADRU 

În 701 î.H., în timpul domniei lui Ezechia, împăratul asirian Sanherib și-a 

adus armata împotriva lui Iuda. El a cucerit toate cetățile îndepărtate și a asediat 

Ierusalimul, orașul capitală. Înainte de asediu, în scopul de a priva pe asirieni de 

alimentare cu apă și pentru a asigura apă pentru locuitorii Ierusalimului, Ezechia a 

cerut inginerilor săi să fortifice izvorul Ghihon care era în afara orașului. Apoi, el le-

a cerut să sape un tunel în roca de bază de sub oraș, realizând canalul de apă Siloam 

în interiorul zidurilor orașului, apa ce curge încă de la Ghihon la Siloam!  

Tunelul a fost finalizat chiar înainte de a fi asediat orașul de către Sanherib, 

un element important în apărarea Ierusalimului. Cu toate acestea, nu izvorul 

menționat a fost cheia eliberării lui Ezechia de asirieni, ci cheia victoriei a fost 

dependența lui Ezechia de Domnul și încrederea poporului în Domnul Dumnezeu. În 

acele momente de tensiuni înalte, Regele Ezechia merge în Templu și se roagă 

Domnului… 

Ca răspuns la rugăciunea lui Ezechia (2 Cronici 32), și în împlinirea profeției 

lui Isaia (Isaia 37), Domnul a trimis un înger care a omorât 185.000 de soldați asirieni 

într-o noapte! Ierusalimul cu Templul Domnului a fost cruțat. În 2 Cronici 29 vedem 

bazele importante pentru care Dumnezeu răspunde la rugăciunea lui Ezechia la 

momentul invaziei. Ezechia, regele „a făcut ceea ce era drept în ochii Domnului”. 

Ca rezultat al activităților sale pline de credincioșie, a avut loc în timpul domniei 

sale una dintre cele mai importante treziri ale Vechiului Testament. În capitolul 

29 vom vedea în mod clar care au fost condițiile pentru renașterea poporului 

Domnului - în fapt, în acest capitol putem vedea cerințele pentru toate trezirile 

spirituale ale poporului lui Dumnezeu, fie că e vorba de vremurile de atunci, fie că e 

vorba de vremurile de acum. 

• La vremea când Ezechia a început reformele sale, atât climatul 

politic cât și cel religios din Iuda au fost favorabile acestei acțiuni.  

• Odată cu căderea Samariei, câțiva ani înainte de fi devenit Ezechia 

rege al lui Iuda, chemarea la reformă a fost luată mai în serios în Iuda.  Ca 

urmare a acestui motiv, acțiunile politice și religioase luate de Ezechia au 

fost susținute cu entuziasm de mulți oameni doritori de reformă în Iuda. 

• Reformele lui Ezechia a venit într-un moment crucial în istoria lui 

Iuda. Căderea Samariei a furnizat dovezi tangibile că toate profețiile 

împotriva Israelului timp de peste un secol au fost într-adevăr avertismente 

din partea Domnului. Israelul a fost aspru judecat. Acum, Iuda va trebui să 

se reformeze sau se va expune pedepsei. 
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• Ieremia spune despre Ezechia că s-a temut de Domnul și s-a 

înduplecat în favoarea Lui. Din cauza pocăinței lui Ezechia, Domnul s-a căit 

de răul pe care El l-a pronunțat împotriva cetății și împotriva poporului („L-

a omorât însă oare Ezechia, împăratul lui Iuda, și tot Iuda? Nu s-a temut 

Ezechia de Domnul? Nu s-a rugat el Domnului? Și atunci Domnul S-a căit 

de răul pe care-l rostise împotriva lor. Și noi să ne împovărăm sufletul cu o 

nelegiuire așa de mare?”  Ieremia 26:19). 

Isaia a fost principalul profet care a slujit în Ierusalim, în zilele împăratului 

Ezechia. Prin mesajul motivator al lui Isaia regele Ezechia a fost încurajat, ceea ce i-

a permis să reziste amenințărilor asirienilor din timpul asediului lui  Sanherib. Ce 

încurajare pentru profetul Isaia când a constatat răspunsul regelui, și al liderilor și al 

poporului Ierusalimului! Au avut încredere că Domnul o să-i apere, și nu s-au bizuit 

pe puterea lor militară sau pe tunelul de apă! 

ANALIZA  

I. Atragerea mâniei lui Dumnezeu 

a. Legământul rupt: „Dar ei au călcat legământul, ca oricare om de rând; și nu 

Mi-au fost credincioși atunci.” (Osea 6:7 ). „Mânia lui Dumnezeu se 

descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva 

oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. 

(Romani 1:19-21). 

 Relația lui Dumnezeu cu poporul Israel a fost „materializată” prin legământ și 

aceasta relație a fost una condiționată. Dumnezeu le-a promis că dacă vor respecta 

cerințele Lui, atunci El îi va face un popor special, deosebit și-i va binecuvânta ca 

atare: „Acum, dacă veți asculta glasul meu, și dacă veți păzi legământul Meu, veți fi 

ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veți fi o împărăție 

de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe cari le vei spune copiilor lui 

Israel.” (Exod 19: 5-6), iar în Levitic 26:15-17 găsim avertismentul dat de Dumnezeu 

poporului în cazul neascultării de El și ne-respectării condițiilor legământului: „dacă 

nesocotiți legile Mele, și dacă sufletul vostru urăște rânduielile Mele, așa încât să nu 

împliniți toate poruncile Mele și să rupeți legământul Meu,…Îmi voi întoarce fața 

împotriva voastră, și veți fi bătuți și veți fugi dinaintea vrăjmășiilor voștri”. 

 De-a lungul timpului, relația dintre Dumnezeu și Israel nu a fost cea mai bună; și 

aceasta nu din cauza că Dumnezeu ar fi fost capricios, ci din cauză că poporul Israel 

nu a fost credincios Domnului. Ca să-i trezească la realitate, Dumnezeu le-a trimis 

diferiți proroci cu mesaje specifice pentru păcatele săvârșite la data respectivă. 

Pentru a înțelege mai bine de ce a fost nevoie de această renaștere sau trezire 

spirituală recomand să ne amintim capitolul anterior și situația spirituală sumbră din 

țara lui Iuda sub împăratul cel rău Ahaz, tatăl lui Ezechia.  

În 2 Cronici 28 citim despre daunele mari spirituale făcute în timpul domniei 

teribilului rege Ahaz, tatăl lui Ezechia. În perioada celor 16 ani de domnie, împăratul 

Ahaz a făcut idoli turnați pentru închinare la Baal și a oferit sacrificii în locuri înalte 

și pe vârfuri de deal. El a adus sacrificii în Valea Hinom și a mers atât de departe încât 

să-și sacrifice proprii fii în flăcările unui altar păgân! Pentru a-l întoarce pe Ahaz de 

la căile lui rele, Domnul a adus înfrângerea militară a națiunii și o cruntă robie, dar 

Ahaz a devenit și mai necredincios față de Domnul. El a scos mobilierul din Templul 

Domnului și a închis ușile Templului, deci închinarea formală adusă Domnului a 

încetat. Apoi a pus altare păgâne la fiecare colț de stradă din Ierusalim. 
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Despre Ahaz, tatăl viitorului reformator, Cronicarul are numai cuvinte tari 

de spus: „Ahaz a strâns uneltele din Casa lui Dumnezeu, și a făcut bucăți uneltele 

din Casa lui Dumnezeu. A închis ușile Casei Domnului, și-a făcut altare în toate 

colțurile Ierusalimului.  și a ridicat înălțimi în fiecare cetate a lui Iuda, ca să aducă 

tămâie altor dumnezei. Și a mâniat astfel pe Domnul, Dumnezeul părinților 

săi”. „Ahaz a adormit cu părinții săi, și l-au îngropat în cetate, chiar în Ierusalim, 

dar ei nu l-au adus în mormintele împăraților lui Israel; și Ezechia, fiul său, a domnit 

în locul său.” 

b. Loialitatea  înșelată- căderea în idolatrie 

Ahaz, a fost unul din regii cei mai răi a lui Iuda, unul care a atras mânia lui 

Dumnezeu nu numai asupra sa proprie, ci și asupra întregii națiuni a lui Iuda. 

Profanarea a început prin introducerea închinării la idoli alături de închinarea 

adevăratului Dumnezeu și s-a încheiat prin închiderea ușilor Templului, sacrificând 

zeilor din Damasc, și crearea unor centre de cult idolesc în fiecare oraș din Iudeea. 

În mod surprinzător, domnia lui Ezechia începe cu un tată de răutate fără egal. 

Ahaz nu a făcut nici un efort de a-L pune pe DOMNUL pe primul loc în viața lui sau 

în administrarea regatului său (v.1). El servește cu îndrăzneală zeii străini, participă 

indirect la fabricarea idolilor Baal și executarea sacrificiului copilului său (v.2-3). 

Acest lucru înseamnă că Ezechia a avut o dată frați ale căror vieți au fost luate pe 

altarele cultelor păgâne, cel mai probabil lui Moloh, zeul morții. 

c. Lauda și închinarea furată.  
Poporul evreu, datorită relei influențe a Regelui Ahaz, a încetat să se închine 

Dumnezeului adevărat și a oferit închinare idolilor străini. Ca urmare Dumnezeu s-a 

mâniat pe ei… Din cauza îndepărtării lui Ahaz, Domnul a stârnit vrăjmași împotriva 

sa din fiecare parte. Filistenii invadau din vest; edomiții au luat teritoriu la est. Dar 

amenințarea cea mai mare a venit din nord. Ahaz a încercat să cumpere prietenia lui 

Tiglat-Pileser al Asiriei care acum amenința Iuda. Armata asiriană era recunoscută 

pentru brutalitatea și puterea-i deosebită. În cazul în care ar fi invadat Iuda, mii de 

oameni urmau să fie uciși, familiile urmau să fie sfâșiate, oamenii urmau să fie târâți 

în captivitate ca sclavi, și închinarea lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său ar fi 

încetat complet. 

Haosul care a urmat în țară îl forțează pe Ahaz să facă un tratat cu Asiria - o națiune 

agresivă, care devine rapid un imperiu regional (v.16). Această presiune nu reușește 

să-l provoace pe Ahaz să se întoarcă la Domnul. În schimb, el sacrifică tot mai mult 

la diferiți zei din Damasc, în Siria (v.23). El își asumă o responsabilitate sacră atunci 

când încorporează mobilierul Templului în acele ritualuri păgâne de închinare (v.24). 

Definirea mâniei: Biblia folosește doi termeni grecești pentru „mânie”: „orge” și 

„thymos”. „Orge” este folosit pentru a reda reacția față de o nedreptate. O astfel de 

reacție a avut Domnul Isus în sinagoga, într-o zi de Sabat, când i-a întrebat pe iudeii 

prezenți dacă „este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi 

viața cuiva sau să o pierzi?” 

Evanghelistul Marcu specifică faptul că în acea ocazie, văzând împietrirea inimii 

iudeilor, Domnul Și-a rotit privirile „cu mânie peste ei” (Marcu 3:4,5). „Orge” nu este 

altceva decât indignarea față de o nedreptate sfruntată. 

Celălalt termen grecesc, „thymos”, este folosit pentru a descrie furia distructivă, 

așa cum s-a întâmplat în cazul lui Irod, care a fost atât de furios, încât a poruncit să 

fie uciși toți pruncii de parte bărbătească din Betleem ( Matei 2,16; Luca 4,28 ). 



61 

Așadar, există o forma pozitivă a maniei (indignarea), dar și o formă negativă a ei 

(furia distructivă). În cazul lui Dumnezeu, sunt folosiți ambii termeni: „orge”, când 

Biblia vrea să scoată în evidență indignarea lui Dumnezeu față de nedreptățile pe care 

le vede între oameni, și „thymos”, când Biblia vorbește despre judecata celor 

nelegiuiți. 

Este demn de subliniat că „thymos” se folosește doar în câteva versete biblice: 

Romani 2,8; Apocalipsa 14,10.19; 15,1; 16,1.19 și 19,15. De fiecare data când este 

folosit „thymos”, contextul este cel al judecății finale, după ce harul lui Dumnezeu se 

va fi încheiat, iar pedepsele Sale vor începe să cadă peste cei care au respins ofertele 

îndelungate ale harului Său. 

II. Îndepărtarea mâniei lui Dumnezeu 

Dacă ruperea Legământului cu Dumnezeu, Loialitatea înșelată și Lauda și 

Închinarea furată au atras mânia lui Dumnezeu, atunci se subînțelege că îndepărtarea 

ei se poate face prin reversarea situațiilor. Astfel, Ezechia a demonstrat că 

Legământul rupt se poate reface printr-un legământ reînnoit; Loialitatea înșelată poate 

fi reversată printr-o consacrare profundă și printr-o trăire în sfințenie. Iar prin 

deschiderea Templului și aducerea jertfelor cerute de Domnul închinarea și lauda au 

fost puse din nou la loc înalt. 

a) LEGĂMÂNTUL REÎNNOIT - sau Consacrarea: „Am de gând dar să fac 

legământ cu Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia Lui aprinsă să 

se abată de la noi.”  (2 Cronici 29:10) 

De îndată ce a ajuns împărat, Ezechia a realizat în ce stare spirituală jalnică era 

poporul, așa că imediat el a adunat preoții și leviții împreună, le-a cerut să purifice 

templul și a reinstituit cultul propriu-zis al Domnului. Și renașterea a urmat! 

Dumnezeu a disciplinat Israelul din cauza păcatului. „Părinții noștri au devenit 

necredincioși; au făcut rău înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, și L-au părăsit. 

Și-au întors fețele lor departe de locuința Domnului și-au întors spatele Lui .... De 

aceea mânia Domnului a căzut peste Iuda și Ierusalim .... Acesta este motivul pentru 

care părinții noștri au căzut prin sabie și fiii noștri și fiicele și soțiile noastre sunt în 

captivitate.” (vs.6-9).  

Ezechia a recunoscut că toată această situație disperată a fost cauzată de păcatele 

lui Iuda, și el a decis să întoarcă națiunea înapoi, desigur, înaintea Domnului. 

Ascultați la hotărârea lui din cuvintele sale adresate preoților și leviților când el le-a 

comandat să deschidă din nou Templul: „Fiii mei, nu fiți neglijenți acum, căci 

Domnul v-a ales să stați înaintea Lui și să-L slujiți...” (v.11). 

Numele Ezechia în ebraică înseamnă „Dumnezeu a întărit”. Acest lucru era 

necesar, având în vedere misiunea vieții și a domniei acestui rege. După cum vom 

vedea, el iese din fundalul fărădelegii ca să conducă cu evlavie persistentă o dublă 

reformă: una spirituală și una politico-economică.  A fost al treisprezecelea împărat 

al lui Iuda. Pe Ezechia îl aflăm menționat și în Evanghelia lui Matei care ilustrează 

descendența lui Isus Hristos (Matei 1: 9-10). Un studiu atent al vieții lui Ezechia ne 

va arăta de ce Dumnezeu l-a binecuvântat să fie o verigă în genealogia lui Mesia.  

Angajamentul lui în acțiunea de reînnoire spirituală în Israel și calitățile lui l-au făcut 

să fie un predecesor important al lui Hristos. Dumnezeu l-a ales să fie prototipul 

Domnului Isus prin faptul că el a îndepărtat mânia lui Dumnezeu de la poporul 

Său. 

De ce era necesar ca Ezechia să facă un legământ cu Dumnezeu când erau alte 

legăminte făcute de Dumnezeu și alți conducători ai poporului ales? Simplu, pentru 
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că acele legăminte erau rupte, nerespectate, nu de Inițiatorul lor, adică Dumnezeu, ci 

de poporul ce a devenit corupt și s-a îndepărtat astfel de legea lui Dumnezeu. 

Promisiunile lui Dumnezeu prin Legământul Mozaic au fost următoarele: Israel 

va fi o împărăție de preoți ai lui Dumnezeu, o națiune sfântă, Dumnezeu va lupta 

pentru Israel și îi va îndepărta dușmanii, va avea milă, îndurare și le va ierta păcatele: 

„Acum, dacă veți asculta glasul meu, și dacă veți păzi legământul Meu, veți fi ai Mei 

dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu;” (Exod 19:5) 

Legământul mozaic a fost necesar să fie reînnoit de multe ori, și aceasta nu pentru 

că Dumnezeu s-a schimbat cumva (Dumnezeu este neschimbător: Psalm 102 :27) , ci 

pentru că ființa umană este schimbătoare. Fiecare nouă generație trebuie să se 

consacre ea însăși lui Dumnezeu și legământului său, în dragoste și ascultare. 

Reînnoirea Legământului: Acest legământ a fost reînnoit prima dată chiar de 

Moise (Deut.26:16-19). Iată și alte reînnoiri: 

Legământul poporului Israel reînnoit de Iosua pe Muntele Garizim (Iosua 23-24), ca 

un legământ cu caracter național. Acest legământ a fost un legământ de devoțiune 

totală în slujba Dumnezeului lui Avraam, Isac și Iacob (Iosua 8:30-35). 

Legământul poporului Israel reînnoit de Samuel (1 Samuel 12:14). 

Legământul poporului reînnoit de Ilie: (1 Regi 18:36-37). 

Legământul poporului Israel reînnoit de Iehoiada și garda regelui: (2 Regi 11:4). 

Legământul poporului Israel reînnoit de Regele Asa: (2 Cronici 15 :10-12). 

Legământul poporului Israel reînnoit de Regele Ezechia: (1 Cronici 29:10) 

Legământul poporului Israel reînnoit de Regele Iosia de a asculta de cerințele Legii 

(regăsite) a lui Dumnezeu. 

Existau suficient de multe motive care să îl determine pe Ezechia la acțiunea de 

reformare. El nu a fost mulțumit să trăiască în mijlocul haosului și decăderii spirituale 

și morale, ci a decis să schimbe cursul descendent al națiunii și să conducă poporul 

înapoi la Domnul, de aceea a făcut un angajament solemn față de Domnul pentru a 

realiza lucrarea de renaștere! Deci, ceea ce a făcut Ezechia în închinare a fost aceea 

că el a deschis lucrurile care au fost închise.  

Astfel templul a fost redeschis; preoția, a fost re-consacrată; jertfele a fost re-

instituite. Și celebrarea Paștelui a avut din nou loc. Amintiți-vă că tatăl său, împăratul 

Ahaz a închis Templul Domnului și a îndepărtat ustensilele și mobilierul. În prima 

lună a domniei lui, Ezechia a deschis ușile Templului și a adunat preoții și leviții 

pentru a purifica templul. Ei au curățat și sfințit Templul. Ei au sfințit altarul pentru 

arderile de tot și au adus înapoi toate tipurile de mobilier și ustensile pentru cult care 

au fost înstrăinate de regele Ahaz. Când totul a fost gata, serviciile Templului au fost 

re-instituite cu sacrificii și muzică, în modul în care a fost prescris de către Domnul. 

În versetele 23-35 citim despre o mare dorință de a se închina Domnului. 

Primul pas pe care Ezechia l-a făcut îl găsim relatat în 2 Regi 18: 3. Avea 25 de 

ani când a început să domnească. El a domnit 29 de ani și a făcut ce era drept în ochii 

Domnului. Tatăl lui a făcut ceea ce era rău în ochii Domnului. Dar el nu alege să fie 

la fel ca tatăl său. El alege să facă ceea ce este drept în ochii Domnului. Cred că în 

acea alegere pe care o vedem în administrația lui Ezechia la început este aceea că e 

hotărât să facă dreptate. El a fost determinat să umble în calea Domnului. Într-adevăr, 

Scriptura spune că noi ar trebui să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima, 

sufletul și puterea noastră. Este necesar ca și noi să ne cercetăm verificându-ne 

hotărârea și determinarea de a umbla în calea Domnului!  
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Prima acțiune pe care Ezechia a luat-o la începutul reformei sale a fost să 

deschidă ușile Casei Domnului și să înceapă repararea templului. Acest lucru s-a 

întâmplat în prima lună a primului său an al domniei sale (2 Cronici 29: 3). Atâta 

vreme cât Sargon era în viață, Ezechia nu s-a putut revolta deschis împotriva Asiriei.  

În 2 Cronici 29:36 vedem implicate 3 tipuri diferite de sacrificii pe care Ezechia 

le-a oferit. Mai întâi o jertfă pentru păcat. În al doilea rând o ardere de tot. În al treilea 

rând o mulțumire care oferă sau poate fi numită o ofertă de pace. El le-a oferit în 

ordine precisă. Jertfa de păcat a simbolizat pocăința sau părerea de răul. A venit mai 

întâi.  Apoi a urmat Darul arderii de tot, care simboliza dedicarea vieții în întregime 

lui Dumnezeu, acest sacrificiu a fost consumat complet. Aceasta înseamnă că, după 

ce s-a pocăit, atunci el și poporul s-au dedicat Domnului complet. În al treilea rând, 

el oferă ofrande de pace sau daruri de mulțumire care exprimă recunoștința față de 

Dumnezeul Iertător.  

Înainte de a fi început închinarea, s-au făcut jertfele adecvate pentru păcat. Nota 

de la versetul 23 ne spune că Regele însuși și toată adunarea au pus mâinile pe ofranda 

pentru păcat, astfel, mărturisind personal păcatul lor s-au identificat  cu sacrificiul 

jertfei. Putem vedea aici o imaginea spirituală. Nu ne putem închina cu adevărat lui 

Dumnezeu dacă nu ne-am identificat personal cu Jertfa pentru păcat, cu Domnul Isus 

Hristos, care a fost sacrificat pentru păcatele noastre. Atunci când am ajuns la o 

înțelegere a faptului că suntem păcătoși și cât L-a costat pe Domnul să aducă 

mântuirea pentru noi, o dorință recunoscătoare de mulțumire și de închinare vor urma 

cu siguranță! 

Ezechia a dat ordinul de a sacrifica arderi de tot pe altar, toată adunarea s-a 

închinat Domnului, în timp ce cântăreții au cântat și trâmbițașii au jucat. Toate acestea 

au continuat până când s-a finalizat jertfa pentru arderea de tot. Atunci împăratul și 

toți cei prezenți cu el au îngenuncheat și au continuat să se închine. Ei au cântat laude 

cu veselie și s-au plecat în închinare. Cântând laude Domnului este cu siguranță o 

parte din închinarea plină de bucurie!  Poporul a adus jertfe personale și darurile de 

mulțumire Domnului (v.31). Nu e de mirare că a fost renaștere! Renașterea sau 

trezirea spirituală este precedată de o dorință profundă de a te închina lui Dumnezeu. 

 

b) LOIALITATEA RE-AFIRMATĂ- și dovedită prin CURĂȚIRE 

Un alt element necesar în Renașterea sau trezirea spirituală este o dedicare pentru 

sfințenie-curățire. În versetele 12-22, aflăm că Ezechia a făcut un apel provocator 

preoților și leviților pentru a se purifica și redeschide Templul Domnului. Domnul a 

luat act de acele persoane care au pășit în față să preia conducerea și s-au hotărât să-

L slujească.  

Preoții și Leviții mai întâi s-au consacrat – și apoi s-au curățit pe ei înșiși și 

Templul. Preoții și Leviții au trecut printr-o spălare ceremonială și o separare de tot 

ce i-ar fi putut întina. Acesta este un pas important în renaștere – recunoașterea 

individuală a eșecului personal și a păcatului, precum și nevoia de pocăință și curățire. 

Este necesară o re-consacrare personală față de Domnul și lucrarea Lui. Lucrările de 

curățire în viețile noastre vor fi uneori dureroase, dar fără acest pas nu poate fi nici 

un câștig spiritual sau creștere. În procesul de curățire a Templului, toți idolii păgâni 

și altarele lor, care au fost introduse în incinta Templului în timpul domniei regelui 

Ahaz, au fost scoase afară și arse în valea Chedron (v.16). Aceasta a fost o munca 

grea. Nu poate exista o renaștere fără o dedicare la sfințenie. Amintiți-vă că trupurile 

noastre sunt templul Duhului Sfânt (1 Corinteni 6:19). 
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Ezechia a început reforma lui prin purificarea practicilor religioase din Iuda. Tot 

în acest timp, Ezechia a fost în măsură să  fortifice țara în drumul spre independență, 

deoarece, în conformitate cu înregistrările asiriene, Sargon era preocupat de răscoale 

din partea de nord a imperiului său. Din acest motiv, Sargon nu a fost în măsură să 

facă o altă campanie în Palestina până la 712 î.H. 

Reformele lui Ezechia au inclus distrugerea altarelor păgâne locale, precum și 

imaginile care au fost în aceste altare. În conformitate cu 2 Regi 18:4, Ezechia „a 

îndepărtat înălțimile, a rupt în jos stâlpii, și a tăiat jos stâlpul sacru”. De asemenea, 

el a rupt în bucăți șarpele de aramă pe care-l făcuse Moise, căci până în acele zile 

poporul Israel i se închina, numindu-l Nehuștan. Distrugerea șarpelui de aramă pe 

care-l făcuse Moise pentru israeliți în timpul șederii lor în deșert (Numeri 21:4-9), 

indică faptul că pe vremea lui Ezechia, șarpele devenise deja un obiect de cult. 

Prin cerința ca oamenii se închine doar în Ierusalim, preoții din Templu aveau 

capacitatea să supravegheze activitățile religioase ale oamenilor și să elimine 

practicile sincretiste care aveau loc în templele locale. În plus, pelerinajele religioase 

la Ierusalim, de asemenea, urmau a promova loialitatea oamenilor față de legământul 

Davidic și față de împăratul din dinastia Davidică. 

c) Lauda și închinarea demonstrate prin celebrare: láudă, laude s. f. 1. 

Prețuire față de cineva sau ceva, exprimată prin cuvinte; cuvinte prin care 

se exprimă această prețuire; ♦ (În propoziții exclamative) Mărire! slavă! 

glorie! cinste! (DELR) 

Care au fost rezultatele renașterii? În primul rând există cu siguranță bucurie (2 

Cronici 29:30) în sacrificiile oferite. Împăratul Ezechia și căpeteniile leviților au cântat 

laude Domnului folosind Psalmii lui David și ai lui Asaf. Ei au cântat laude cu veselie 

și s-au închinat Domnului. Asaf și David erau cei mai mari doi scriitori de imnuri din 

vechiul Israel. Cântările lor nu a fost cântate o lungă perioadă de timp, dar sub Ezechia 

oamenii au început să cânte din nou. Nu numai că ei au cântat, dar ei au cântat cu 

veselie. Versetul 36 vorbește, de asemenea, de veselie. Ezechia și tot poporul s-a 

bucurat pentru ceea ce făcuse Dumnezeu pentru poporul ales, pentru că lucrul acesta 

a apărut dintr-o dată (30: 21-23) a fost o mare veseliei la reinstituirea Paștelui.  

Celebrarea a durat șapte zile, cu mare veselie. Preoții și leviții au lăudat pe 

Dumnezeu zi de zi, cântând cu toată inima lor. Poporul a stat la masă la festival timp 

de șapte zile, consumând ofrandele de pace, mulțumind Domnului. Apoi, toată 

adunarea a decis împreună să continue sărbătoarea pentru încă șapte zile. Așa că au 

celebrat timp de încă șapte zile cu bucurie. Fără precedent. Niciodată până atunci nu 

au fost păzite Paștele timp de două săptămâni la rând. Dar oamenii au fost atât de 

bucuroși că au continuat celebrarea încă o săptămână. 

Rezultatul renașterii este bucuria. Bucurie și lumină revărsate peste inima celor 

ce participau... După consacrarea sinceră și o după curățire adecvată după Cuvântul 

Domnului, reforma s-a sfârșit în celebrare. În versetele 27-30 ni se spune că Ezechia 

a dat ordinul de-a sacrifica arderi de tot pe altar, toată adunarea s-a închinat Domnului, 

în timp ce cântăreții au cântat și trâmbițașii au jucat. Toate acestea au continuat până 

când s-a finalizat jertfa pentru arderea de tot. Atunci împăratul și toți cei prezenți cu 

el au îngenuncheat și au continuat să se închine. Ei au cântat laude cu veselie și s-au 

plecat în închinare. Cântând laude Domnului este cu siguranță o parte din închinare 

plină de bucurie!: „Deci, adunarea a adus sacrificii și jertfele de mulțumire, și toți 

cei cu inima bună au adus arderi de tot” (v.31). Nu e de mirare că a fost renaștere! 

Renașterea este precedată de o dorință mare pentru închinare. 
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La începutul reformelor sale, după repararea și purificarea templului, poporul lui 

Iuda s-a pregătit pentru celebrarea Paștelui. Ezechia a invitat pe israeliții din Regatul 

de Nord, care locuiau în provincia asiriană din Samaria, să se alăture iudeilor în 

celebrarea Paștelui. Efortul lui Ezechia de a aduce la închinarea de la Ierusalim a 

rămășiței Împărăției de Nord poate să fi fost o încercare a reunificării celor două 

națiuni și restaurarea dinastiei Davidice, făcând astfel Ierusalimul și Templul centrul 

vieții religioase a lui Israel.  

Efortul de a aduce oamenii din triburile din Nord nu a reușit. Există mai multe 

motive pentru această încercare a lui Ezechia nereușită. În primul rând, este posibil ca 

problema veche de rivalitate tribală și gelozie a determinat pe unii dintre copiii lui 

Israel care au trăit în fostul Regat de Nord de a nu veni la Ierusalim. În  al doilea rând, 

teama de represalii din partea dușmanului asirian poate să fi jucat un rol important în 

oprirea evreilor din nord de a veni la Ierusalim. Asirienii au restaurat și reorganizat 

sanctuarul Betel, în scopul de a oferi un loc de cult pentru rămășițele triburilor nordice. 

În al treilea rând, oamenii care trăiau acum în provincia Samaria erau cetățeni asirieni, 

astfel, un pelerinaj religios la Ierusalim putea fi interpretat ca o încercare de rebeliune 

împotriva controlului Asirian, un act care putea aduce o pedeapsă severă asupra lor. 

Ca urmare, la celebrarea Paștelui în Ierusalim, poporul a mers prin cetățile lui Iuda și 

a dărâmat stâlpii Astarteii, altarele, și înălțimile asociate cu închinarea păgână. 

Un alt rezultat al renașterii este puterea: 2 Regi 18:7-8 ne spune că sub 

administrația lui Ezechia poporul a început să câștige victorii. El s-a răzvrătit 

împotriva împăratului Asiriei, și nu l-a mai servit. El a lovit pe filisteni până la Gaza. 

 

CONCLUZII 

1. Dorința noastră de a ne închina Domnului este un lucru bun și de dorit, însă 

modul în care o facem determină dacă Dumnezeu acceptă sau urăște închinarea noastră. 

2. Propășirea noastră atârnă de Domnul, care ne-o dă atât timp cât suntem 

smeriți: „Celor smeriți le dă har”. 

3. Mai devreme sau mai târziu toți vom ajunge să păcătuim, însă diferența o 

face atitudinea noastră în cele ce urmează căderii în păcat. Putem să ne pocăim 

imediat, sau putem să ne semețim, respingând mustrarea inițială a Domnului. În cazul 

semeției, Dumnezeu trebuie să ia nuiaua disciplinării prin care ne aduce cu picioarele 

pe pământ. 

NS 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Manase - Fiul ce revine la domnie 

Text: 2 Cronici 33:1-20 

Cuvântul de aur: 2 Cronici 33:13 „I-a făcut rugăciunii Domnul lăsându-se 

înduplecat, i-a ascultat cererile, și l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și 

Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu.” 

INTRODUCERE 

„Fiul care revine la domnie” sau am putea spune un început rău (foarte rău) dar un 

sfârșit bun, este istoria lui Manase, împăratul lui Iuda. Este una din care noi am putea 

învăța foarte multe lucruri. Să faci parte din  poporul lui Dumnezeu, să te naști într-o 

familie regală cu înaintași care au avut experiențe deosebite cu Dumnezeu nu-i suficient: 

umblarea cu Dumnezeu este una personală. 

Apoi putem învăța și din această istorie că suntem responsabili pentru faptele 

noastre. Vedem și aici că păcatul este pedepsit, dar vedem și harul foarte mare al lui 

Dumnezeu. Când privim cât de mare a fost decăderea lui Manase și cum l-a reabilitat 

Dumnezeu, rămânem uimiți. 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem că Dumnezeu pedepsește păcatul, mai degrabă sau mai târziu. 

 Să înțelegem că pocăința aduce restaurare. 

 Să înțelegem că influența lumii rămâne la fel de mare, chiar dacă am crescut 

într-un mediu familial bun. 

SCHIȚA  

A. Început ratat 

B. Decăderea 

C. Avertizarea 

D. Pedeapsa 

E. Întoarcerea 

F. Reabilitarea 

G. Sfârșit bun 

ANALIZA  

A. Început ratat 33:1 
Fără îndoială că puțini au avut oportunitățile pe care le-a avut Manase. 

• Născut într-o familie regală. 

• Rege la 12 ani 

• Exemplu bun al părinților  

• Experiențe deosebite ale părinților și a poporului său cu Dumnezeu. 

Cu toate aceste oportunități, Manase a ales să urmeze modul de viață păcătos al 

popoarelor din jur. 

B. Decăderea 33:2-9 
Decăderea lui Manase a fost una de neimaginat pentru cineva din poporul 

Domnului. S-a îndepărtat de Domnul și a urmat toate practicile păcătoase ale 

popoarelor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel. 

• Idolatrie 

• Vrăjitorie 
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• Descântece 

• Jertfirea propriilor copii (trecându-i prin foc) 

Textul precizează că „a făcut din ce în ce mai mult rău înaintea Domnului ca 

să-l mânie”. Mai mult a fost un exemplu care a fost urmat de tot poporul: „Dar 

Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău 

mai mult decât neamurile pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel.” 

C. Avertizarea 
Fără îndoială că tot acest rău nu putea rămâne nepedepsit, dar Domnul îl 

avertizează atât pe Manase, cât și întregul popor înainte ca să aducă pedeapsa asupra lor. 

D. Pedeapsa 
Pentru tot răul făcut și pentru că n-a ascultat când a fost avertizat, Manase a 

fost pedepsit. Împăratul Asiriei și-a trimis căpeteniile, care l-au prins pe Manase, l-au 

pus în lanțuri și l-au dus la Babilon. 

E. Întoarcerea 
În lanțuri, departe de țara și de poporul său, Manase s-a smerit și a strigat către 

Dumnezeu. Domnul s-a îndurat de el și i-a ascultat rugăciunea: l-a eliberat și l-a adus 

înapoi în țara lui. 

F. Reabilitarea 
Ce mare e harul lui Dumnezeu în cazul lui Manase. Domnul nu numai că îl scoate din 

robie și îl aduce înapoi în țară, dar îl repune în poziția de împărat. 

G. Sfârșit bun 
Pocăința lui Manase a fost una reală, fapt ce se poate vedea din faptele lui. Când s-a 

văzut din nou liber, n-a făcut ca Faraon, ci a înlăturat răul pe care-l făcuse, a reparat 

tot ce stricase, cât se mai putea. 

Aproape că n-a existat domeniu care să nu fi fost afectat de Reabilitarea lui Manase: 

o Construcții 

o Reorganizarea armatei 

o Restaurarea templului 

o Reorganizarea închinării 

CONCLUZII 

Un început rău și un sfârșit bun este o dovadă a harului Lui Dumnezeu. Inițial, 

Manase a sfidat toate oportunitățile pe care Dumnezeu i le-a dat, alegând un mod de 

viață care să-l mânie pe Dumnezeu. Domnul a pedepsit neascultarea lui Manase, dar 

atunci când în strâmtorare a strigat către El, Dumnezeu s-a îndurat și l-a eliberat, mai 

mult l-a restaurat, repunându-l în poziția de împărat. 

Istoria lui Manase ne învăță că păcatul este pedepsit, dar pocăința aduce 

restaurare. De aceea exemplul lui Manase ar trebui să ne umple de speranță. De 

asemenea ar trebui să ne învețe să acceptam pe cei restaurați de Dumnezeu. 

ÎNTREBĂRI  

1. Care sunt oportunitățile care Dumnezeu ți le-a dat Dumnezeu ție? 

2. Cunoști pe cineva care ca și Manase a respins oportunitățile și a ales „calea lumii”? 

Te rogi pentru el? 

3. Cum te raportezi la persoane de tipul Manase pe care Dumnezeu i-a restaurat? Nu 

cumva ai reținere să îi accepți deplin în Hristos? 

VL 
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Capitolul II Așteptări și dezamăgiri – Eșecul fiecărui descendent 

Iosia – Fiul ce restaurează lucrurile 

Text: 2 Cronici 34 și 35 

Cuvântul de aur: 2 Cronici 35:25 „Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. 

Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în 

ziua de azi și au ajuns o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în «Cântecele 

de jale».” 

INTRODUCERE 

Zilele cele mai negre ale regatului de sud au fost probabil zilele domnitorilor 

Amon și mai ales tatălui său, Manase. Toate pedepsele ulterioare, toată mânia divină 

revelată și activată mai târziu, toată intransigența de neînduplecat a Dumnezeului milei 

menționează aproape redundant numele lui Manase.  

În acest cadru întunecat, și preluând o așa grea moștenire, apare un copil din 

aceeași linie vinovată, Iosia, ben Amon, ben Manase, dar care, prin grația divină, își trage 

adevărata filiație din strămoșul său mult mai nobil, împăratul David. El ajunge pe tron la 

o vârstă nepropice, la numai opt ani, neavând, din punct de vedere omenesc, toate 

condițiile pentru a deveni un împărat rău: Cartea Legii fusese pierdută, regatul era 

cufundat în idolatrie și nelegiuire, și el însuși, trăgându-se din părinți extrem de idolatri și 

sângeroși, ajunge pe tron, la vârful puterii, la o vârstă a unei extreme imaturități, atunci 

când, în modul cel mai facil, puterea absolută poate corupe în mod absolut. 

Împotriva tuturor acestor circumstanțe contrare și parcă pentru a demonstra că 

harul divin este mai mare decât orice adversitate, micuțul Iosia ajunge să-L caute și să-L 

găsească pe Domnul, să restaureze adevărata închinare în Iuda (chiar dacă numai pe 

perioada vieții lui) și, în pofida tuturor eșecurilor personale ulterioare, ajunge să-l ilustreze 

într-o frumoasă măsură, pe Mesia ce avea să vină, în slujirea Sa de restaurator și reașezător 

al lucrurilor așa cum le vrea Dumnezeu. 

OBIECTIVE 

 Să observăm asemănările profetice dintre Iosia și Mesia, Domnul Isus Hristos; 

 Să înțelegem cum se poate declanșa o trezire spirituală și ce efecte importante 

are ea; 

 Să înțelegem eșecurile unui împărat credincios și mesajul lor profetic în context. 

SCHIȚA  

I. Preludiu: Viața unui împărat în două versete 2 Cr.34:1,2 

a. Începutul domniei 

b. Întinderea domniei 

c. Însușirile domniei 

II. Activitate: Restaurarea progresivă a purității credinței 2 Cr.34:3-7 

a. În viața personală 

b. În Ierusalim și Iuda 

c. În Israel (viitoarea regiune a Samariei) 

III. Închinare: Restaurarea progresivă a adevăratei închinări 2 Cr.34:8-28 

a. Dregerea Casei Domnului 

b. Descoperirea Cărții Legii Domnului 
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c. Dezvăluirea pedepsei și a milei Domnului  

IV. Rededicare: Restaurarea legământului sfânt 2 Cr. 34:29-33 

a. Chemarea bătrânilor poporului 

b. Chemarea preoților și poporului 

c. Chemarea la legământ  

V. Sărbătorire: Restaurarea Paștelui Domnului 2 Cr.35:1-19 

a. Restaurarea orânduirilor și îndatoririlor 

b. Restaurarea sfințirii și jertfelor 

c. Restaurarea bucuriei sărbătorilor sfinte 

VI. Eșec: Rateul personal și dinastic al unui împărat bun 2 Cr.35:20-27 

a. Eșecul personal 

b. Eșecul dinastic 

c. Eșecul esențial ca prevestire mesianică 

ANALIZA  

I. Preludiu: Viața unui împărat în două versete 2 Cr.34:1,2 

a. Începutul domniei v.31a  

Iosia este unul din puținii domnitori care au ajuns pe tron la o vârstă extrem 

de fragedă, și care, în plus, nu au fost corupți de acest eveniment total discordant cu 

vârsta lor biologică.  

b. Întinderea domniei v.31b 

Împăratul Iosia, prin providență divină, a fost într-o oarecare măsură unul 

din cei aleși ca să-L reprezinte și prevestească pe Domnul Isus, Mântuitorul. Probabil 

nu întâmplător deci, lungimea domniei sale (31 de ani) a fost aproximativ egală cu 

lungimea vieții Domnului (33 de ani). 

c. Însușirile domniei v.2:  

Cronica vieții împăratului Iosia, cuprinsă în capitolele 34 și 35 din 2 Cronici, 

începe cu două versete ce sumarizează esențial viața sa ca suveran, și care ar putea 

constitui chiar epitaful regelui. Versetul 2 în special ne revelează caracteristicile 

definitorii ale domniei, și anume faptul central că Iosia a făcut bine și s-a achitat cu 

succes de sarcinile încredințate în fața Domnului, umblând fără abatere pe calea 

ascultării de Dumnezeu, cum făcuse și tatăl său spiritual, împăratul David. Este 

interesant de remarcat faptul că deși Iosia a avut ca tată biologic un împărat foarte rău 

(2 Cr.33:22) și ca bunic pe cel mai rău împărat din istoria regatului iudaic (Manase, 

2 Cr.33:2,9,20), totuși în economia divină paternitatea biologică are foarte puțină 

importanță comparat cu cea spirituală, de aceea David este numit tatăl lui Iosia, și nu 

Amon, atunci când se trage linia și se contabilizează impactul domniei sale asupra 

istoriei. Să înțelegem deci că putem și trebuie să avem copii spirituali în mult mai 

mare număr decât copii biologici și că faptul acesta este mai bine văzut de Domnul 

decât simpla procreare naturală.  

II. Activitate: Restaurarea progresivă a purității credinței 2 Cr.34:3-7 

a. În viața personală v.3a:  
Dacă în curgerea timpului, o națiune credincioasă ajunge să se rătăcească de 

la umblarea cu Domnul, restaurarea este posibilă, dar ea trebuie să înceapă cu o 

persoană. Cu cât persoana ce începe să-L caute pe Dumnezeu este mai importantă, cu 

atât șansele unei treziri spirituale în națiune sunt mai mari. Iosia a fost acea persoană 
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care în mod uluitor, prin providență divină, în absența Scripturii și la o vârstă foarte 

fragedă (16 ani), fiind rege al regatului Iuda, a început să-L caute sincer și cu toata 

ființa pe Dumnezeul „tatălui” său David. Tatăl său (Amon) și în special bunicul său 

(Manase) au fost doi dintre cei mai răi împărați din istoria regatului de sud, nimicind 

prin activitățile lor idolatre și ultimele urme de credință din familia lor. În contrast cu 

ei, Iosia, probabil sub oblăduirea unor epitropi credincioși și cu frică de Domnul, 

devine un restaurator al credinței adevărate, începând cu sine și cu propria sa familie. 

Întrebarea cea mai arzătoare a acestor versete este aceasta: CUM a început Iosia să-L 

caute pe Domnul? Cum L-a găsit? Să ne amintim că era înconjurat de o națiune 

idolatră, crescut într-o familie cu o moștenire sângeroasă și idolatră și nu avea 

Cuvântul scris la îndemână. Probabil că a avut pe cineva credincios în preajmă, care 

i-a povestit despre credința și faptele împăratului David și despre Dumnezeul lui 

David, și care l-a învățat să-L caute pe Domnul în izolare, meditare, post și rugăciune. 

Dumnezeu onorează întotdeauna asemenea intenții și eforturi oneste, atunci când nu 

ne grăbim ci așteptăm în tăcere și răbdare răspunsul Lui (Rom:8:25 „Pe când, dacă 

nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare.”) – în cazul lui Iosia timp de patru ani. 

b. În Ierusalim și Iuda v.3b-5:  
Oricine intră în școala Domnului și perseverează în ea (Iac.1:25 „Dar cine 

își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în 

ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea 

lui.”) va ajunge să și absolve clasele și să fie trimis în câmpul misiunii pentru faptele 

mari ale lui Dumnezeu. În același fel, Iosia a ales să intre în școala Domnului foarte 

tânăr (la șaisprezece ani) și după patru ani (la douăzeci de ani) a început să extindă 

restaurarea credinței de la sine și familia sa la Ierusalim și în Iuda.  

A se observa cum începe această restaurare (corespunzătoare trezirilor 

spirituale din epoca modernă în mare măsură): „a început să curețe Iuda și 

Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astarteii, de chipuri cioplite și de chipuri turnate.” 

Orice restaurare/trezire religioasă adevărată începe prin curățirea lucrurilor păcătoase 

și corupte (pocăință, eliminarea idolilor și idolatriei, mărturisire, etc.). Orice altfel de 

trezire sau revitalizare religioasă care începe în alt fel este mincinoasă și nu vine de 

la Dumnezeu. Textele de suport pentru această teză sunt prea numeroase pentru a fi 

listate aici, să privim numai la unul: Luca 15:7 „Tot așa, vă spun că va fi mai multă 

bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și 

nouă de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință.” Vorbind de purificare, să 

observăm în pasaj cât de completă și radicală este ea în viziunea și acțiunile tânărului 

Iosia, pentru a înțelege că numai așa se poate pregăti terenul unei adevărate 

revitalizări a închinării biblice. 

c. În Israel (viitoarea regiune a Samariei) v.6,7:  
În mod profetic, acțiunile restauratoare ale regelui sunt concentrice și progresive, 

exact așa cum mai târziu, Evanghelia Domnului Isus i-a cuprins întâi pe ucenici, apoi 

Ierusalimul, Iudeea, Samaria și către marginile pământului. Ca o umbră prevestitoare 

a acestor mari evenimente biblice (Act 1:7,8 „El le-a răspuns: «Nu este treaba 

voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea 

Sa. Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi 

martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile 

pământului».”), acțiunile împăratului încep cu sine însuși, apoi cuprind Ierusalimul, 

Iudeea și acum se extind în restul Israelului, inclusiv în regiunile viitoarei Samarii 
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(v.6,7). În total, a durat șase ani ca Iosia să desăvârșească prima fază a restaurării 

credinței în Iuda și Israel, înainte de a putea trece la faza următoare (v.8). 

III. Închinare: Restaurarea progresivă a adevăratei închinări 2 

Cr.34:8-28 

a. Dregerea Casei Domnului v.8-13:  
Următoarea fază a muncii restauratorului regal a fost în mod logic aceea de 

reparare a Templului. Întotdeauna când idolatria devine rampantă, adevăratul Templu 

este lăsat în paragină și este nimicit de Domnul (Ier.7:4-14), și lucrul acesta are 

răsunet și aplicație empirică și în vremurile evanghelice moderne. Astfel, să înțelegem 

că astăzi Templul lui Dumnezeu este Templul Duhului Sfânt, adică trupul 

credincioșilor – 1Co.6:19 „Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care 

locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri?” 

– și adunarea sfinților – 2Co.6:16 „Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? 

Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui 

și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu».” De 

aceea, în zilele noastre, dacă idolatria se strecoară în adunare, semnele imediate vor 

fi lăsarea în paragină a Templului Domnului, lucru împotriva căruia Noul Testament 

are avertizări serioase:  

i. 2Co.6:14-16a „Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei 

necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și 

fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 

Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are 

cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui 

Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui 

Viu...” 

ii. 1Co 3:16,17 „Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că 

Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva 

templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci 

templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteți voi.” 

iii. Evr.10:25-27 „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii 

obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât 

vedeți că ziua se apropie. Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am 

primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru 

păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui 

foc care va mistui pe cei răzvrătiți.” 

Revenind la faza aceasta a restaurării efectuate de împăratul Iosia, să 

observăm că reconstrucția a urmat curățirii (v.8) și că regele a format o echipă 

numeroasă și completă de oameni foarte pricepuți pentru această misiune (v.8-13), și 

că nu s-a zgârcit cu cheltuielile pentru lucrarea Templului. În zilele noastre, construim 

și noi Templul ori de câte ori alegem să investim în ceva care ajută creșterii 

credincioșilor în mod individual sau adunării în mod colectiv. Astfel, trimiterea 

copiilor la școli creștine, școli duminicale etc, trimiterea adulților la seminare 

spirituale, misiuni, predici etc., îmbunătățirea condițiilor din adunare, organizarea de 

studii și conferințe misionare și spirituale etc, toate contribuie la această construcție 

a Templului. Cum se face atunci că mulți se zgârcesc tocmai la acestea care au impact 

veșnic, dar nu la altele care sunt lumești și doar de vremelnică trebuință? Să luăm 

bine seama la avertismentele Scripturii!  

b. Descoperirea Cărții Legii Domnului v.14-21  
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Pasajul acesta ne redă descrierea unui eveniment care poate scăpa ușor 

atenției noastre dar care are o semnificație cu totul deosebită pentru cel ce caută să se 

sincronizeze cu suflul Divinității: 2Cr.34:14 „În clipa când au scos argintul care 

fusese adus în Casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea Legii Domnului dată 

prin Moise.” Expresia cheie a acestui verset este „în clipa”  deoarece ea transmite 

intenționat cititorului ideea unei cauzalități spirituale importante. Cartea Legii 

(Scriptura) a fost ascunsă de israeliți pentru foarte mulți ani. Deoarece însă Iosia s-a 

smerit și l-a căutat pe Domnul, purificând țara de idoli, Domnul i-a pus pe inimă să 

restaureze și Templul și închinarea. În aparentă ascultare, Iosia a pornit și această 

lucrare, stabilind echipele și strângând banii (argintul și aurul) necesari. Spun „în 

aparentă ascultare” deoarece banii, odată strânși, puteau fi folosiți sub cine știe ce 

impuls de păcat sau lăcomie în alte scopuri. În clipa însă când s-a dat porunca de 

cheltuire a lor în scopul declarat, ascultarea aparentă s-a dovedit și transformat în 

ascultare adevărată și în același moment Domnul a dezvăluit că răsplata era strâns 

legată de ascultare, deoarece sub argintul scos pentru cheltuire s-a descoperit Cartea 

Legii. Sunt convins că aceasta s-a petrecut în mod miraculos și NU S-AR FI 

ÎNTÂMPLAT dacă argintul s-ar fi scos pentru alte intenții.  

Prin onestitatea și consecvența sa, Iosia a ajuns să devină astfel restauratorul 

purității, restauratorul închinării și restauratorul Scripturii pentru poporul Domnului. 

De asemenea, onorând o astfel de atitudine de credință, Domnul a făcut ceea ce va 

face întotdeauna celor ce se aseamănă lui Iosia, și în definitiv celor ce se aseamănă 

lui Hristos – Imitatio Christi (căci ce altceva putea să fie Iosia decât o palidă prin 

comparație dar orbitoare prin circumstanțe oglindire a marelui său Mântuitor, 

Domnul Isus), și anume l-a înconjurat cu oameni dedicați și onești ca și el: 2Cr.34:12 

„Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor. Erau puși sub privegherea lui Iahat 

și Obadia, leviți din fiii lui Merari, și a lui Zaharia și Meșulam, din fiii chehatiților. 

Toți aceia dintre leviți care știau să cânte bine vegheau asupra lucrărilor și cârmuiau 

pe toți lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau și alți leviți, logofeți, 

dregători și ușieri.” 

Să ne ținem și noi de lucrurile încredințate, cu credincioșie și perseverență, 

fără să alergăm după alte lucruri mai mari, mai „minunate” decât acestea, și 

Dumnezeu ne va face și pe noi restauratori de ruine și oameni capabili să stea „în 

spărtură” – Isa.58:12 „Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica 

din nou temeliile străbune, vei fi numit «Dregător de spărturi», «Cel ce drege 

drumurile și face țara cu putință de locuit».” 

Finalul pasajului este tulburător: Iosia dă citire Scripturilor și, departe de a 

se putea bucura de cuvântul sfânt,  el e nevoit să se mâhnească adânc, înțelegând mai 

complet grozăvia mâniei ce reușiseră să o dezlănțuie ei și strămoșii lor prin idolatria 

sângeroasă și deșănțată practicată în casele regale și în norod de-a lungul anilor (v.21). 

Reacția lui imediată în fața acestei tulburări este reacția ce ar trebui să-i caracterizeze 

urgent pe toți cei credincioși când ajung în încercare: el ia foarte în serios cuvintele 

acestei cărți uitate și regăsite și Îl întreabă pe Domnul asupra dezvăluirilor 

amenințătoare citite aici.  

c. Dezvăluirea pedepsei și a milei Domnului v.22-28 

Răspunsul Domnului este trimis printr-unul din instrumentele acceptate în 

economia Vechiului Testament, și anume cuvintele unei prorocițe, Hulda (v.22). 

Vestea este întunecată, anunțând pedeapsa (v.24, 25) dar cu o îndurare specială pentru 

Iosia, ca o recunoaștere și o răsplată a faptului că el și-a pus cu tot dinadinsul inima 
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să-L caute pe Domnul: împăratul va fi luat în pace acasă, și nu va vedea grozăviile 

anunțate de prorocie. Să înțelegem deci că atunci când scade numărul celor 

credincioși prin decese inexplicabile, se prea poate să fie o pregătire a aducerii 

pedepsei peste poporul răzvrătit: Isa.57:1 „Piere cel neprihănit, și nimănui nu-i pasă; 

se duc oamenii de bine, și nimeni nu ia aminte că din pricina răutății este luat cel 

neprihănit.” 

 

IV. Rededicare: Restaurarea legământului sfânt 2 Cr. 34:29-33 

a. Chemarea bătrânilor poporului v.29 

Primii responsabili de bunăstarea poporului din toate punctele de vedere sunt 

bătrânii poporului, și ei sunt și primii chemați de rege, în urma revelației divine, la 

pocăință și la reînnoirea legământului cu Domnul. A se observa că în toată istoria lui 

Iosia, o istorie a restaurării, există întotdeauna această progresie concentrică ce 

pornește de la el prin activare divină și se extinde ca o undă de șoc cuprinzând arii tot 

mai largi, prefigurând activitatea mesianică a Domnului Isus și efectul Evangheliei.  

b. Chemarea preoților și poporului v.30a 

Următoarele categorii chemate sunt preoții și apoi poporul. Toți sunt „chemați”, 

prefigurând Biserica (Eclezia, adunarea celor chemați). 

c. Chemarea la legământ vv.30b-33 

Scopul chemării a fost acela al împărtășirii vestirii Legii (prefigurând Vestea 

Bună) și intrării întregii adunări în legământ cu Domnul. Ca dovadă a puternicei 

lucrări a Duhului Sfânt și a consistenței exemplului regelui, poporul intrat în legământ 

a fost sincer și a urmat ulterior calea Domnului (pentru o perioadă corespunzătoare 

vieții lui Iosia, v.32,33). 

V. Sărbătorire: Restaurarea Paștelui Domnului 2 Cr.35:1-19 

a. Restaurarea orânduirilor și îndatoririlor vv.1-5 

Una din urmările imediate ale trezirilor spirituale este bucuria celebrării 

sărbătorilor Domnului. Pentru iudeii din trecut, nu exista sărbătoare mai mare decât 

cea a Paștelui, și aceasta este prima restaurată de Iosia în urma reformei, din nou într-

o progresie ce arată complexitatea revenirii la o viață de sfințenie. Primul pas a fost 

acela al restabilirii orânduirilor și îndatoririlor așa cum fuseseră ele revelate în mod 

divin lui Moise, robul Domnului. Să observăm că adevăratele treziri spirituale și 

reforme religioase nu sunt caracterizate de inovație cum vor să ne facă unii rătăciți să 

credem, ci de REVENIRE la lucrurile vechi, așa cum au fost ele stabilite de Domnul 

Dumnezeu. Pentru ei, credincioșii Vechiului Testament, ele erau principiile și 

prescripțiile Legii Domnului, așa cum o citeau în Cartea Sfântă de curând descoperită, 

așa cum fuseseră ele descoperite, înțelese și aplicate de Moise și credincioșii din 

vremea sa. Pentru noi, credincioșii evanghelici, ele sunt principiile și chiar unele din 

practicile perene lăsate pe paginile Noului Testament, așa cum au fost ele înțelese și 

aplicate de bisericile epocilor anterioare în care a fost clară mișcarea Duhului Sfânt, 

și eliminând orice vine din dorința de a imita lumea. 

b. Restaurarea sfințirii și jertfelor vv.6-16 

Următorii pași în restaurarea sărbătorilor Domnului, a Paștelui în speță, a fost 

sfințirea celor ce urmau să oficieze și să participe și pregătirea jertfelor. A se remarca 

lungimea și amănunțimea acestui pasaj și emfaza pusă pe dărnicia, armonia și 

cooperarea desăvârșită ce a existat între toți cei ce au participat. Trebuie deci să 

înțelegem cât de departe suntem de o stare spirituală propice atunci când în adunare 

predomină zgârcenia, egoismul, lenea, lipsa de armonie și cooperare și o flagrantă 
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stare de apatie și de așteptare a faptului că trebuie să fim serviți de alții! Marile treziri 

îi fac pe cei atinși de ele să trăiască euforia slujirii și adevăratei frățietăți. 

c. Restaurarea bucuriei sărbătorilor sfinte vv.17-19 

Efectul unei reforme de o asemenea magnitudine este și acela al restaurării 

bucuriei sărbătoririi lui Dumnezeu. Ce sunt, sau ce ar trebui să fie praznicele 

Domnului altceva decât o celebrare plină de bucurie a Marelui nostru Dumnezeu și 

Mântuitor? Ele nu ar trebui să fie sărbătorile noastre, în care, în mod egoist, părăsim 

adunarea și ne ascundem undeva cu familia să ne bucurăm singuri și în tihnă de 

binecuvântările primite. Cum ar fi fost Paștele lui Iosia dacă poporul ar fi stat acasă 

să sărbătorească în familie? Nu există oare atâtea alte ocazii pentru aceasta, trebuie 

oare pângărită unul din praznicele Domnului pentru egoismul nostru? Reforma lui 

Iosia însă a restaurat bucuria în așa măsură încât: „Copiii lui Israel care se aflau acolo 

au prăznuit Paștele în același timp și sărbătoarea Azimelor șapte zile. Nici o 

sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele 

prorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paști ca cel 

pe care l-au prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și 

locuitorii Ierusalimului.” (vv.17,18) 

Împăratul Iosia a fost un exemplu și prin faptul că a dovedit așa multă seriozitate 

pe când era încă foarte tânăr (26 ani, v.19). Cu adevărat, toate lucrurile păreau să arate 

că Iosia ar fi putut să fie Cel Așteptat, deși era numai un om ca toți oamenii. Ca și în 

cazul altor oameni și împărați credincioși, el se dovedește a nu fi Cel Vestit, deoarece 

și în viața sa își face apariția păcatul și eșecul personal. 

VI. Eșec: Rateul personal și dinastic al unui împărat bun 2 Cr.35:20-27 

a. Eșecul personal vv.20-24 

Acest ultim pasaj descrie eșecurile lui Iosia. Scriptura este atentă să noteze ceea 

ce este important, iar în cazul lui Iosia se menționează că după aceste mari victorii, 

după restaurarea închinării și a Casei Domnului (v.20), a apărut ispitirea în viața lui 

Iosia: o provocare la război. Faraon, după îndemnurile lui Dumnezeu, iese cu o oaste 

impresionantă ca să-i atace pe babilonieni. Iosia, probabil încrezându-se în sine în 

urma succeselor repurtate în munca de restaurare religioasă, și probabil pentru a onora 

o prietenie și alianță oferită în mod fals de babilonieni, și fără să consulte pe Domnul, 

îi iese în cale pentru a-l opri. Versetele conțin amănunte istorice și profetice uluitoare: 

Faraon Neco fusese trimis de Domnul și i se spusese să se grăbească deoarece 

intervenția necesară era extrem de urgentă. Neco îl înștiințează pe Iosia de mandatul 

divin încredințat lui de Dumnezeul evreilor, lucru certificat de Scriptură în v.22, dar 

regele iudeu nu îl crede și piere într-o confruntare scurtă, iar armatele sale sunt 

înfrânte. Deși conflictul nu a durat mult și în aparență nu ar fi trebuit să influențeze 

istoria major, ca să se dovedească puterea Cuvântului Domnului ce afirmase că 

intervenția avea natură de extremă urgență, întârzierea produsă a fost suficientă ca în 

altă parte a lumii, la Carchemiș unde era așteptat, babilonienii să-i înfrângă pe asirieni 

și astfel un mare imperiu să fie răsturnat și un nou imperiu să fie inaugurat, imperiu 

răspunzător mai târziu pentru anihilarea regatului iudeu și ducerea în robie a 

compatrioților lui Iosia, lucru care probabil nu s-ar fi întâmplat sau cel puțin ar fi fost 

mult întârziat dacă regele iudeu ar fi consultat voia Domnului. 

b. Eșecul dinastic vv.36:1-7 

Eșecul personal s-a transformat și într-unul dinastic (așa cum putem vedea în 

capitolul următor), deoarece regele din neamul lui Iosia ce trebuia să fie pe tron a fost 

detronat de Neco și dus ca prizonier în Egipt, ca o pedeapsă a neascultării tatălui său, 
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iar fratele lui instaurat pe tron de faraon s-a dovedit a fi un împărat rău și ultimul din 

dinastie, el fiind dus rob în Babilon de chiar cei pe care-i ajutase în neascultare tatăl 

său Iosia, și care i-ar fi datorat recunoștință.  

c. Eșecul esențial ca prevestire mesianică 
Toate aceste eșecuri nu au făcut decât să demonstreze că nimeni de obârșie pur 

omenească nu putea să fie Mesia cel așteptat. Esențialmente, trebuia ca Dumnezeu să 

intervină în mod miraculos și să aducă în trup pe Răscumpărătorul, pe adevăratul 

Restaurator al tuturor lucrurilor, Domnul Isus Hristos, slăvit să fie Numele Lui! 

CONCLUZII 

• Studiind lecția, am putut observa asemănările profetice izbitoare dintre Iosia și 

Mesia, Domnul Isus Hristos, și să înțelegem că ele s-au datorat chemării lui 

Dumnezeu făcută copilului viitor rege și răspunsului său plin de credință. Să nu 

ratăm să răspundem în credință și cât mai grabnic când auzim chemările Domnului; 

• Am ajuns și să înțelegem cum se poate declanșa o trezire spirituală, în mod 

progresiv, atunci când cineva, un om, se pune cu totul la dispoziția Domnului și se 

lasă folosit de EL. Am putut constata și ce caracteristici și efecte importante are ea, 

restaurând adevărata închinare și bucurie în masele largi de oameni; 

• Cu tristețe, am constatat și faptul că cel mai credincios dintre oameni (afară de 

Domnul) poate, prin neveghere, să sufere mari eșecuri chiar atunci când se află în 

culmea succesului spiritual! Totuși, lucrul acesta nu ne surprinde, ci trebuie să 

înțelegem că până și eșecurile unui împărat credincios întăresc mesajul profetic în 

context, și anume că Mesia ce va să vină trebuia să aibă o altă esență decât oamenii 

obișnuiți. 

LM 
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