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STUDI U BIBLIC
pe ntru as tăz i

„Fiecare făcea ce-i plăcea” – drama filosofiei de viață
contrare Constituției Divine
Judecătorii 19:1-30; 21-25, Judecătorii 19:18
Ideea centrală: Păcatul liderilor și al poporului duce la consecințe dramatice și imprevizibile.
Scopul lecției: Să conștientizăm pericolul superficialității și al compromisului în practicarea valorilor
creștine în viața personală, comunitară și în relațiile cu cei din afară. Să înțelegem că intervenția
harului lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre nu justifică o astfel de trăire și nu anulează
toate consecințele.
Explicaţii contextuale și exegetice
Cartea Judec
ătorii este caracterizată de expresia „pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare
Judecătorii
făcea ce-i plăcea”, care se repetă de multe ori și concluzionează cele 21 de capitole ale scrierii.
Comparate de patriarhul Iacov cu un șarpe și, respectiv, un lup, atunci când își binecuvântează
descendenții (Geneza 49: 17, 27), semințiile lui Dan și Beniamin reprezintă exemplele de
inimaginabilă decădere religioasă și morală cu care autorul încheie prezentarea uneia dintre cele mai
întunecate perioade din istoria poporului lui Dumnezeu. În ansamblul ei, cartea reprezint
reprezintăă cronologia
unei perioade istorice de aproximativ 330 de ani, dintre moartea lui Iosua și ungerea lui Saul ca prim
împărat al lui Israel. Autorul nu poate fi identificat cu precizie, cu toate că opiniile multor teologi
înclină chiar către Samuel, unul dintre cei mai marcanți oameni ai Vechiului Testament, cel care face
tranziția dintre perioada aceasta și monarhie. Expresia „pe vremea aceea nu era împărat în Israel”
arată limpede că textul este alcătuit în perioada monarhiei, cu scopul de a arăta că atunci când
poporul își încalcă în mod repetat și din ce în ce mai grav promisiunile făcute Domnului, deși El nu-și
retrage făgăduințele pe care li le-a făcut, consecințele comportamentului lor sunt grave, iar
eliberarea vine doar în urma pocăinței. Textul abordat în studiul de față face parte din dubla încheiere
pe care autorul o face cărții. Important de observat este și faptul că primul eșec al celor din seminția lui
Beniamin este amintit chiar în capitolul 1, când nu-i alungă pe iebusiți din Ierusalim, poporul fiind
astfel nevoit să conviețuiască alături de aceștia o lungă perioadă de timp (Judecătorii 1:21). Deși este
amplasat la finalul scrierii, câteva considerații cronologice ale autorului ne fac să putem concluziona
că evenimentele descrise se petrec în perioada de început a Judecătorilor. Autorul nu-și
organizează materialul după modelul cronologic cu care suntem obișnuiți în zilele noastre în
cazul majorității scrierilor de tipul acesta, ci într-o ordine care să susțină ideea că, în contextul
în care funcționa în vremea aceea, poporul merge din rău în mai rău.

Orașul Betleem este cel din care avea să vină regele David și, mult mai târziu, avea să se nască Domnul
Isus Hristos, iar Ghibea este locul de proveniență al regelui Saul, primul rege al Israelului, care s-a
lepădat el însuși de autoritatea lui Dumnezeu ajungând să fie pedepsit și lepădat ca rege din pricina
aceasta. Avem aici o paralelă clară între cele două căi: a lui David și a lui Saul, a lui Hristos și a lui Satan.
Mesajul textului nu poate fi înțeles decât în contextul citirii și studierii capitolelor 20 și 21 din cartea
Judecatori precum și a întregii revelații biblice.
Observați în textul pentru studiu:
1. Eșecul liderilor spirituali (19:1-3).
2. Ospitalitate în locuri neașteptate (11:4-21).
3. Nelegiuirea în cea mai urâtă formă (19:22-30).
Aplicaţii:
1. Atunci când nivelul de moralitate al liderilor este unul îndoielnic, oamenii pe care aceștia ii conduc
ajung ssăă facă lucruri foarte grave. Roagă-te lui Dumnezeu pentru conducătorii pe care îi ai în viața ta, din
familie, biserică și societate.
2. Atunci când o națiune se dezice de valorile lui Dumnezeu în relațiile dintre membrii ei, va ajunge, mai
devreme sau mai târziu, să comită acte de violență greu de explicat.
3. Dacă păcatul Sodomei a dus la distrugerea ei, iar cel al beniamiților aproape la dispariția seminției,
păcatul generalizat al zilelor noastre este un indiciu clar al necesității judecății lui Dumnezeu.
4. Dacă te afli în contextul începerii unei căsătorii, petrece timp în rugăciune înaintea Domnului, înainte
de a face un pas atât de important, pentru ca relația să fie binecuvântată și să nu se transforme după
modelul propus de societatea contemporană.
Sugestii practice:
1. Citiți și studiați împreună capitolele 20 și 21 ale cărții Judecătorilor, pentru a vedea evoluția ulterioară
a evenimentelor și a înțelege complexitatea consecințelor ce decurg din neascultarea generalizată pe
care am observat-o în acest capitol.
2. Evaluează-ți nivelul personal de moralitate atât în relațiile cu persoanele apropiate, cât și cu străinii și
fă ajustările necesare pentru ca ele să devină un context al binecuvântării, nu al blestemului.
3. Identifică acele domenii din viața ta în care ai tendința de a nu ține de valorile lui Dumnezeu, ci de a
face compromis cu valorile lumii.
Întrebări pentru discu
ţii
discuţii
1. Cât de departe era modelul relației dintre b
ărbat și soția sau alte femei din viața lui față de modelul
bărbat
original al lui Dumnezeu? Cum stau lucrurile în zilele noastre? Care sunt consecințele unei asemenea
depărtări de modelul divin?
2. Care sunt paralelele dintre textul nostru și întâmplările din Geneza 19, în Sodoma.
3. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care trebuie să le facă un creștin astăzi pentru a fi cât se poate de
păzit de elementele negative ale comportamentului celorlalți?
4. Cum pedepsește Dumnezeu păcatul?
5. Cum putem identifica manifestările harului lui Dumnezeu atunci când păcatul face ravagii în jur?
6. Ce ne învață Dumnezeu să facem în raport cu străinii din mijlocul nostru?
7. Ce putem face atunci când deciziile noastre eronate îi pun în pericol pe cei din jurul nostru?
Pastor Radu Oprea
Biserica Creștină Baptistă „Betania”, București
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Rugăciune
Pentru familiile care se află în misiune în
!
Repulica Central Africană: familia Tanc
Dănuț, Ramona și Emanuel și Pobega Andrei
și Georgiana pentru: protecție asupra
duhului, sufletului și trupului, sfințire (să
soluționeze orice provocare cu încredere și
credincioșie față de Dumnezeu, să fie la
dipoziția lui Dumnezeu în orice moment),
pentru unitate (în familie și între familii, cu
ceilalți și cu Dumnezeu), pentru mântuire și
impact asupra celor pe care îi slujesc și pentru
manifestarea slavei lui Dumnezeu prin viața
lor și în viața lor.
Buletin duminical AN XVIII Nr. 34 - 20.08.2017
Pentru pace șșii stabilitate îîn
n lume.
!

Pentru cei afectați de atacurile teroriste din
!
PROGRAMUL SERVICIILOR DIVINE
ultima perioadă.
(

Mihai Guianu
Elfi Mezin
Ana Miclea
Maria Bugariu
Lidia Cicirean
George Mihai
Eva Moldovan
Ogrăzeanu
Gheorghe Ogrăzeanu
Adriana Stoica
Eveline Surducan
Lidia Bulica
Daniel Chira
Maria Liuba
Gabriela Maghiș
Veronica Vidican
Grațian Nuțiu
Daniel Ciucuriță
Ioan Dragomir
Maria Mioc
Ezechil Pastor
Ramona Sabău
Ilie Circu
Alina Gherman
Cornelia Lazăr
Alexandru Sala
Marcela Bercean
Ileana Daul

(

La multi ani!

ALE SAPTAMÂNII

Pentru toate persoanele care se confruntă cu
!
probleme de sănătate, pentru vindecare.
Duminica dimineata
Rugăciune & studiu biblic: pastor Alexandru Neagoe
Pentru cuplurile care urmează să se
!
ora 10:00-11:00
Serviciu
divin:
căsătorească pentru ca Dumnezeu să-i
ora 111:10-12:30
1:10-12:30
Cor
binecuvânteze și să-i însoțească pe noul
țac
Predică:pastor
Predică: pastor SamyTu
Tuțac
drum pe care pășesc împreună.

Familiile care se confrunt
!
confruntăă cu probleme,
pentru ca Dumnezeu să se îndure de ele și să
Serviciu divin:
le întărească în credință și dragoste.
Duminica seara
Închinare, cor, fanfară
ora 18:00-20:00
Anunţuri
Predică:
pastor Alexandru Neagoe
Conferința Relații autentice, pentru tineri
!

**********
de peste 14 ani, organizata in biserica
noastr
noastrăă in zilele de 22 septembrie (orele 18Coloseni 3:15
21) si 23 septembrie (orele 10-14).
Joi seara
Invitati speciali: Pastor Bob Froese și Ruth
ora 19:00-20:30
Pacea lui Hristos, la care
Froese, SUA
Rugăciune. Vă invităm în zilele de luni, marți
!
aţi fost chemaţi ca să
și vineri, de la ora 18:00, să ne rugăm
împreună după cum urmează: lunea pentru
alcătuiţi un singur trup, să
Biserică, marțea pentru persoanele care se
stăpânească în inimile
confruntă cu probleme de sănătate
sănătate,, iar
voastre şi fiţi
vinerea pentru misiune.
Ședință prezbiteri & diaconi:
!
recunoscători.
21 August, ora 19.
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Rugăciune: Cristian Caracoancea
Serviciu divin:
Fanfara
Predică: pastor Alexandru Neagoe

