Rezumatul Studiului 4 - Conflict şi criză: judecătorii
A) PĂCATUL LUI CAIN. Geneza 4:1-15.
→ Deşi Eva l-a crezut pe Cain sămânţa promisă, acesta influenţat de marele criminal şi părinte al
minciunii, Cain şi-a omorât fratele şi apoi a minţit pentru a-şi ascunde păcatul («nu ştiu»).
→ Răspunsul pe care Cain i l-a dat lui Dumnezeu este sfidător, fără urmă de remuşcare.
→ Naşterea lui Set a adus o rază de speranţă, pentru că din sămânţa sa urma să vină, în final, Mesia cel
promis.
B) RĂZVRĂTIREA ANTEDILUVIENILOR. Geneza 6:1-13.
→ Deşi descendenţii lui Set s-au menţinut o perioadă fideli lui Dumnezeu, în cele din urmă, întreaga
umanitate s-a răzvrătit împotriva Lui.
→ Pentru a opri radical răzvrătirea, Dumnezeu a readus pământul la forma lui iniţială. «pustiu şi gol»
(Geneza 1:2). «Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.» (Geneza 6:8).
→ Acest nou început nu a fost lipsit de probleme. Noe s-a îmbătat. Iar Ham s-a purtat ruşinos.
→ Dar, din nou, era încă speranţă în seminţia fidelă a lui Sem.
C) EXPERIENŢA LUI AVRAAM. Geneza 22:1-19.
→ Dumnezeu i-a promis lui Avraam un copil, prin a cărui seminţie urmau să fie binecuvântate toate
naţiunile (Geneza 22:18). Această promisiune i-a repetat-o lui Isaac (Geneza 26:4) şi lui Iacov
(Geneza 28:14).
→ Ce legătură are experienţa teribilă de a fi nevoit să îţi sacrifici fiul promis cu conflictul cosmic între
bine şi rău?
→ Satana l-a acuzat pe Avraam că nu merită binecuvântările lui Dumnezeu. Acesta a fost unul din
motivele pentru care a trecut prin această probă groaznică.
D) CONFLICTUL LUI IACOV. Geneza 28:12-15.
→ Pentru că l-a obligat să îşi vândă dreptul de întâi născut şi apoi şi-a înşelat tatăl pentru a-i fura
binecuvântarea, Esau a promis să îşi omoare fratele.
→ În disperarea lui, Dumnezeu i-a ieşit în întâmpinare şi l-a binecuvântat. În ciuda greşelilor sale,
Dumnezeu nu vedea în el pe Iacov (înşelătorul) ci pe Israel (cel ce se agaţă de Dumnezeu cu toată
puterea sa).
→ A fost urmărit de Laban, dar Dumnezeu l-a scăpat (Geneza 31:29). Dar când fratele său i-a ieşit în
întâmpinare cu 400 de oameni înarmaţi, inima i s-a înmuiat.
→ După o noapte de rugăciune, a luptat cu Dumnezeu şi s-a agăţat de El. Lupta se încheie cu un Iacov
şchiop şi neajutorat.
→ Dacă dorim să fim biruitori în luptă, să ne legăm de Dumnezeu aşa cum a făcut Iacov. El ne va scăpa
de atacurile Satanei şi ne va face să intrăm în Ţara Făgăduită.
E) VIZIUNEA LUI IOSIF. Geneza 45:4-11.
→ În timp ce se îndepărta de casă, Iosif a făcut un pact cu Dumnezeu de a-L sluji indiferent de
circumstanţe. Iar circumstanţele au fost dificile timp de mai mulţi ani.
→ Fiind al doilea din împărăţie, Iosif ar fi putut să se răzbune pe fraţii săi. Dar el vedea mai departe
decât gelozia lor. Vedea intervenţia lui Dumnezeu în viaţa sa, în cea a familiei sale şi în viaţa fiecărei
persoane de pe acest pământ.
→ Azi avem nevoie de viziunea lui Iosif. Să vedem mai departe de oameni şi circumstanţe. Să-L vedem
pe Dumnezeu luându-ne de mână, împlinindu-şi scopul în această lume, în familia noastră, în noi.
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