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I. Preambul: Discuție asupra Păcatului

1 Sam. 15.3,8,23,32-33
Efes. 5.18 “...este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți
plini de Duh!” + Mt. 5.29-30
(Deut, 25.17-19 Exod 17.14 Num 13.29, 24.20)
“Ucide păcatul înainte de a te ucide el pe tine!”

II. Modalități greșite
de raportare la D.S.

1 Sam. 4.4-7
•

•
•
•
•

Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului
oştirilor, care* şade între heruvimi**. Cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas,
erau acolo, împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu.
* 2 Sam 6:2; Ps 80:1; Ps 99:1; ** Exod 25:18; Exod 25:22; Num 7:89;
5 Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos
strigăte de bucurie de s-a cutremurat pământul.
6 Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni şi au zis: „Ce înseamnă
strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor?” Şi au auzit că sosise
chivotul Domnului în tabără.
7 Filistenii s-au temut, pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără.
„Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost aşa ceva până acum!
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1.Dumnezeu nu acceptă
să fie un talisman!
1 Sam. 4.4-7

2. Dumnezeu nu acceptă
pe oricine în prezența Sa!
1 Sam. 4.4-7 Hofni și Fineas

- Oameni compromiși, decăzuți, sfidători, nepăsători față de Legea Lui

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu şi l-au dus din Eben-Ezer* la Asdod.
* 1 Sam 4:1; 1 Sam 7:12;
2 După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui
Dagon* (Zeul peşte) şi l-au aşezat lângă Dagon.
* Jud 16:23;
3 A doua zi, asdodenii, care se sculaseră dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins* cu
faţa la pământ înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon şi l-au pus** înapoi la locul
lui.
* Isa 19:1; Isa 46:1; Isa 46:2; ** Isa 46:7;
4 Şi a doua zi, sculându-se dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins cu faţa la pământ
înaintea chivotului Domnului; capul* lui Dagon şi cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag
şi nu-i rămăsese decât trunchiul.
* Ier 50:2; Ezec 6:4; Ezec 6:6; Mica 1:7;
5 De aceea, până în ziua de azi, preoţii lui Dagon şi toţi cei ce intră* în casa lui Dagon, la
Asdod, nu calcă pe prag.
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3. Dumnezeu nu acceptă
să fie afișat ca trofeu!
1 Sam. 5.1-5

- O astfel de atitudine va avea consecințe nefaste

1 Sam. 5.1-5
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mâna* Domnului a apăsat asupra celor din Asdod şi i-a pustiit**; i-a lovit cu bube† la şezut, atât în
Asdod, cât şi în ţinutul lui.
* 1 Sam 5:7; 1 Sam 5:11; Exod 9:3; Ps 32:4; Fapte 13:11; ** 1 Sam 6:5; † Deut 28:27; Ps 78:66;
7 Când au văzut că aşa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis: „Chivotul Dumnezeului lui Israel să nu
rămână la noi, căci mâna Lui apasă asupra noastră şi asupra lui Dagon, dumnezeul nostru.”
8 Şi au trimis şi au adunat la ei pe toţi domnitorii filistenilor şi au zis: „Ce să facem cu chivotul
Dumnezeului lui Israel?” Domnitorii au răspuns: „Să se ducă la Gat chivotul Dumnezeului lui Israel.” Şi au
adus acolo chivotul Dumnezeului lui Israel.
9 Dar, după ce a fost dus acolo, mâna* Domnului a apăsat asupra cetăţii şi a fost o mare** groază; a
lovit† pe oamenii cetăţii de la mic până la mare şi au avut o spuzeală de bube la şezut.
* Deut 2:15; 1 Sam 7:13; 1 Sam 12:15; ** 1 Sam 5:11; † 1 Sam 5:6; Ps 78:66;
10 Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecroniţii
au strigat: „Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare, pe noi şi poporul nostru.”
11 Şi au trimis şi au strâns pe toţi domnitorii filistenilor şi au zis: „Trimiteţi înapoi chivotul Dumnezeului lui
Israel; să se întoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare, pe noi şi poporul nostru.” Căci în toată cetatea era
o groază de moarte, şi mâna* lui Dumnezeu apăsa cu putere.
* 1 Sam 5:6; 1 Sam 5:9;
12 Oamenii care nu mureau erau loviţi cu bube la şezut, şi ţipetele cetăţii se înălţau până la cer.
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4. Dumnezeu nu acceptă
coabitarea cu alte zeități!
1 Sam. 5.6-11

- Dagon este distrus și aruncat afară

1 Sam. 6.13-15 + v.19
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Locuitorii din Bet-Şemeş secerau grânele în vale: au ridicat ochii, au zărit chivotul şi s-au bucurat când
l-au văzut.
14 Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Bet-Şemeş şi s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat
lemnele carului, şi vacile le-au adus ca ardere-de-tot Domnului.
15 Leviţii au coborât chivotul Domnului şi lada de lângă el, în care se aflau lucrurile de aur, şi le-au pus pe
toate pe piatra cea mare. Oamenii din Bet-Şemeş au adus Domnului în ziua aceea arderi-de-tot şi jertfe.
16 Cei cinci* domnitori ai filistenilor, după ce au văzut lucrul acesta, s-au întors la Ecron în aceeaşi zi.
* Ios 13:3;
17 Iată* umflăturile de aur pe care le-au dat Domnului filistenii ca dar pentru vină: una pentru Asdod, una
pentru Gaza, una pentru Ascalon, una pentru Gat, una pentru Ecron.
* 1 Sam 6:4;
18 Erau şi nişte şoareci de aur, după numărul tuturor cetăţilor filistenilor, care erau ale celor cinci
căpetenii, atât cetăţi întărite, cât şi cetăţi fără ziduri. Lucrul acesta îl adevereşte piatra cea mare pe care
au pus chivotul Domnului şi care este şi astăzi în câmpul lui Iosua din Bet-Şemeş.
19 Domnul a lovit* pe oamenii din Bet-Şemeş când s-au uitat în chivotul Domnului; a lovit (cincizeci de
mii) şaptezeci de oameni din popor. Şi poporul a plâns, pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie.
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5. Dumnezeu nu acceptă
să fie un obiect al curiozității noastre!
1 Sam. 6.13-15 + v.19

- Indiferent cine ești vei fi pedepsit daca ești ireverențios

Concluzie:
Duhul Sfânt nu se lasă manipulat!

III. Texte dificile din Biblie
(Rom. 7,8 și Gal. 3)

Q ^ A!

1) Nu vâna momente de culme și extaz ci
trăiește zi de zi cu Dumnezeu!
2) Caută să accepți încercările pentru
fortificarea omului lăuntric!

