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Iosia: Reforma

Neemia: Închinarea

Ieremia: Convertirea

Mica: Ascultarea

Daniel: Restaurarea

Moise a fost primul care a scris Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, 
Deuteronom este printre cele mai vechi cărţi ale Bibliei.
Aceasta înseamnă că scriitorii de mai târziu au avut această 
carte şi învăţăturile ei la dispoziţie. Prin urmare, putem găsi 
multe referiri directe sau indirecte la mesajul Deuteronomului
răspândit în Vechiul Testament.



IOSIA: REFORMA
„Aşa vorbeşte Domnul: ‹Iată, voi trimite nenorociri asupra locului 
acestuia şi asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărţii pe 

care a citit-o împăratul lui Iuda” (2 Împ. 22:16)

Nepotul lui Manase şi fiul răufăcătorului rege Amon, Iosia a 
ales să nu urmeze exemplul predecesorilor săi. L-a căutat pe 
Dumnezeu din toată inima şi a decis să restaureze Templul 
(2 Împ. 22:2-5). În Templu a fost găsită „cartea legii” 

(Deuteronom). Când i s-a citit capitolul 
28 lui Iosia, regele şi-a rupt hainele. El a 
înţeles pedeapsa care atârna asupra 
poporului său din cauza răutăţii lor (2 
Împ. 22:11, 18-19).

După ce L-a consultat pe Dumnezeu prin profetesa Hulda, Iosia a decis să 
înceapă o reformă spirituală, astfel încât Israel să renunţe la păcat şi să 
se întoarcă la Dumnezeu (2 Împ. 22:13-14; 23:1-3).



„Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor şi pământul 
cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri şi 
oştirea cerurilor se închină înaintea Ta” (Neemia 9:6)

Deuteronom 10:14 vorbeşte despre „cerul cerurilor”. Această expresie se repetă de 6 ori în AT:

În rugăciunea lui 
Solomon (1 Împ. 

8:27; 2 Cr. 2:6; 
6:18).

În rugăciunea 
leviţilor (Neem. 

9:6).

În Psalmi (Ps. 
68:33; 148:4).

Această expresie ne vorbeşte despre maiestatea, 
puterea şi măreţia lui Dumnezeu şi este întotdeauna 
folosită în contextul închinării.
După ce au citit „cartea Legii” (Neemia. 8:18), leviţii şi-
au ridicat rugăciunea pentru a se închina lui Dumnezeu 
pentru puterea sa creatoare şi pentru felul în care a 
acţionat de-a lungul istoriei poporului Israel.



„Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima”
(Ieremia 29:13)

Ieremia citează Deuteronom 4:29 în contextul împlinirii profeţiei divine: „El vă va 
împrăştia printre popoare” (Deuteronom 4:27).
La acea vreme, o parte din Israel era deja captiv în Babilon din cauza păcatelor 
lor. La urma urmei, şederea lor în Ţara Făgăduinţei era condiţionată de ascultarea 
lor (Deut. 4:25-26; Ier. 7:4-7).

Soluţia propusă prin Moise, şi 
confirmată prin Ieremia, a 
constat într-o schimbare de 
atitudine: a-l căuta pe 
Dumnezeu din toată inima. 
Numai atunci putem primi 
binecuvântările legământului.



„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci 
dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău” (Mica 6:8)

Mica citează Deuteronomul 10:12-13, deşi în sens invers :

A face dreptate a păzii poruncile.

A iubi mila a iubi şi sluji lui Dumnezeu

A umbla cu smerenie înaintea 
Dumnezeului tău

a se teme de Dumnezeu şi 
a umbla pe căile Lui

Deşi mesajul este acelaşi, contextul nu este. A existat o 
aparenţă de evlavie, dar un comportament nedrept 
împotriva celor slabi şi nevoiaşi (Mic. 6:10-11). De 
aceea era esenţial să facem dreptate.
A aduce sacrificii pentru a demonstra dragostea pentru 
Dumnezeu şi a face o mărturie de smerenie înaintea 
celorlalţi, nu are niciun sens atunci când trăieşti într-o 
neascultare flagrantă.



În rugăciunea sa, Daniel citează de două ori „legea lui 
Moise” (Dan. 9:11, 13). 
Prima îl ajută pe Daniel să recunoască cauzele pentru 
care Israel a fost deportat. A doua, îl ajută să 
înţeleagă dreptatea şi mila lui Dumnezeu.

Da, Dumnezeu şi-a pedepsit poporul pentru răzvrătirea lui, aşa 
cum anunţase El. Totuşi, există speranţă: dacă se roagă la 
Dumnezeu şi se întorc de la răutatea lor, Dumnezeu îi va restaura 
(aşa cum a anunţat Moise în Deuteronomul 4:30-31).
Astăzi, ne putem apropia de Dumnezeu cu aceeaşi încredere pe 
care a avut-o Daniel „în multele [Lui] îndurări” (Dan. 9:18).



„Dumnezeu cere ca noi să ne 
mărturisim păcatele şi să ne 
smerim inimile înaintea Lui. Dar, 
în acelaşi timp, ar trebui să avem 
încredere în el ca într-un Tată 
tandru, care nu-i va abandona pe 
cei care îşi pun încrederea în El.”

E. G. W. (Mesaje alese, vol. 1, pag. 411)
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