
Omul care ridică pe alţii 

Ier. 38:6-13; 3915-18 

 

Introducere 

- Ebed-Melec - „famenul etiopian” în variantă VT 

- Frecvenţa situaţiilor în care, din diverse motive, avem nevoie să fim ridicaţi de alţii 

- Şirul evenimentelor din Ier. 38, în context: misiunea lui Ieremia şi deranjul creat de mesajul său 

- Ebed-Melec întruneşte câteva caracteristici cheie ale omului care ridică pe alţii 

 

I. Un om informat (38:7) 

a. Cu privire la problemele altora: faptul că Ieremia a ajuns „în groapă” 

i. Descrierea gropii: o fântână pentru apă (neutilizată sau secată parţial), probabil de forma 

unei pere şi atât de adâncă încât Ieremia a trebuit coborât cu funii. Nu era deci nici o 

şansă de scăpare. Obiectivul era moartea prin înfometare. 

ii. Semnificaţia „gropii” azi: boală, pierdere, descurajare, păcat, letargie etc. 

b. Cu privire la cauzele acestor probleme 

i. Pentru Ieremia: demersurile liderilor (38:1-4) şi indiferenţa lui Zedechia (38:5) 

ii. Pentru noi: fragilitatea umană, greşeli proprii, faptele altora 

c. Cu privire la soluţii: pledoaria la împărat 

i. Noi ştim că avem un împărat mult mai binevoitor decât Zedechia 

 

II. Un om de acţiune (38:8-10) 

a. Chiar dacă e mai uşor să nu faci nimic (deşi cunoşti multe) 

b. Chiar dacă ceilalţi fac altceva: preferă să îngroape, nu să ridice 

c. Chiar dacă este riscant să faci opinie separată: Ebed-Melec putea fi interpretat ca trădător (prin 

asocierea cu mesajul lui Ieremia) 

d. Chiar dacă eşti conştient că nu poţi rezolva singur problema: cei 30 de oameni erau necesari nu 

pentru că Ieremia era aşa de greu ci probabil ca să prevină revolta celor care ar fi vrut ca Ieremia 

să moară 

 

III. Un om delicat (38:11-13) 

a. Delicateţea lui Ebed-Melec: cârpele, coborârea lor cu funii (nu aruncate) 

i. Importanţa delicateţei când cineva e în groapă: de obicei e slăbit, rănit, sensibil 

b. Delicateţea noastră – elemente cheie: duhul blândeţii (Gal. 6:1), discreţia, confidenţialitatea, etc. 

 

IV. Un om răsplătit de Dumnezeu (39:15-18) 

a. Salvarea prin credinţă în ziua judecăţii (39:18) 

b. Bucuria de fi contribuit la ridicarea unor oameni care altfel s-ar fi pierdut 

 

 

Încheiere 

„Vreau să iubesc pe fraţii mei” / „Doamne în necazuri” 

 

 

Betel, 11.01.2015 am 


