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Mulţumind lui Dumnezeu 

Salvarea lui Lot 

Ieşirea în Canaan 

Coborârea în Egipt 

Întoarcerea în Canaan 

Avraam este numit „tatăl tuturor credincioşilor” 
(Romani 4:11). 
Credinţa a fost, fără îndoială, tonicul întregii sale 
vieţi. Chiar toată? Ei bine, poate că a căzut. La 
urma urmei, nu a fost perfect. 
Să-l însoţim în primii paşi, de la plecarea lui din 
Haldea până la participarea la războiul din Canaan. 
Să vizităm locurile în care şi-a ridicat altarele 
pentru a se închina lui Dumnezeu şi să vedem cum 
încetul cu încetul, a crescut în credinţă şi încredere. 

Ur 



„Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu 
toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în 
Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan.” (Geneza 12:5) 

Porunca de a-şi părăsi ţara şi de a merge în Canaan a 
fost însoţită de o făgăduinţă de binecuvântare, onoare 
şi protecţie de la Dumnezeu (Geneza 12:2-3). Mai mult, 
Avraam avea să fie o binecuvântare pentru toţi cei din 
jurul lui şi pentru toate naţiunile [prin Sămânţa sa 
(Geneza 22:18; Gal. 3:16)]. 
Primul pas trebuia să fie să părăseşti ţara Caldeei 
[strâns legată de Babilon (Gen. 15:7; Isaia 13:19a)] şi să 
ajungi în Canaan (Gen. 12:5b). 
În acelaşi mod, şi noi suntem chemaţi să abandonăm 
doctrinele false ale „Babilonului” şi să ne supunem 
ordinelor lui Dumnezeu, îmbrăţişând mântuirea pe care 
ne-o oferă Dumnezeu (Is.48:20; Ier. 50:8; Apoc. 12:2, 4). 



„A venit însă o foamete în ţară, şi Avram s-a coborât în Egipt ca să 
locuiască pentru câtăva vreme acolo, căci era mare foamete în ţară.” 

(Geneza 12:10) 
Ajuns în Canaan, Avram şi-a aşezat cortul între Betel şi Ai şi a construit 
acolo un altar lui Dumnezeu (Geneza 12:8). Totul mergea perfect! Dar a 
fost o „foamete în ţară”. Ce s-a schimbat în Avram? 

Umblare prin credinţă 
•Părăseşte Ur pentru a merge în Canaan 
(Gen. 15:7) 
•Se încrede în Dumnezeu (Gen. 12:4) 
•Este binecuvântare (Gen. 12:2) 

Umblare fără credinţă 
•Lasă Canaanul pentru a merge în Egipt 
(Gen. 12:10) 
•Se încrede în el însuşi (Gen. 12:13) 
•Este blestem (Gen. 12:17) 

În ciuda lipsei sale de credinţă, 
Dumnezeu nu l-a abandonat pe 
Avram. Deşi a meritat 
pedeapsa, Dumnezeu i-a dat 
harul său. Acelaşi har ne este 
disponibil astăzi. 



„Din ţara de la miazăzi s-a îndreptat şi a mers până la Betel, până la 
locul unde fusese cortul lui la început, între Betel şi Ai” (Geneza 13:3) 

După cum am văzut, Dumnezeu nu l-a abandonat pe 
Avram. L-a luat de mână şi l-a însoţit înapoi la punctul de 
plecare. I-a oferit ocazia să o ia de la capăt, cu lecţia 
învăţată. 
Nu se mai gândeşte la sine şi nici nu se teme de foame. 
Indiferent ce parte a pământului îi aparţine, el ştie că 
Dumnezeu va fi cu el. De aceea, în faţa conflictului, îl lasă 
pe Lot să aleagă primul (Geneza 13:5-11). 
Paradoxal, cel care a ales liber a devenit sclav (Geneza 
14:11-12); iar Avram a cutreierat nestingherit ţara 
făgăduinţei (Geneza 13:14-17). 
Această ţară a fost un dar de la Dumnezeu, pe care 
Avram şi l-a însuşit prin credinţă. Dumnezeu a promis şi 
El a împlinit (2 Corinteni 1:20). 



„A adus înapoi toate bogăţiile; a luat înapoi şi pe fratele său Lot, 
cu averile lui, precum şi pe femei, şi norodul.” (Geneza 14:16) 

După ce a servit lui Chedorlaomer şi aliaţii săi timp de 12 ani, regele 
Sodomei şi aliaţii săi s-au răzvrătit împotriva lui (Geneza 14:1-4). 

Marile puteri s-au luptat pentru stăpânirea pământului. Dar 
Avram a rămas neutru. La urma urmei, ştia că el era adevăratul 
stăpân al pământului. Dumnezeu i-l dăduse. 

Doar când a aflat că nepotul său Lot a fost capturat, a căutat „mai 
întâi sfatul divin, Avraam s-a pregătit de război.” (E.G.W. „Patriarhi şi 
profeţi”, pag. 135). Cu sprijin divin, 318 

oameni au fost 
suficienţi pentru a-l 
salva pe Lot şi a 
trimite armata fugind 
la Damasc. Dumnezeu 
a fost preamărit. 



MULŢUMIND LUI DUMNEZEU 

Există un contrast important între sensul împăraţilor Sodomei 
şi Gomorei [Bera = „în răutate”; Birsa = „în nelegiuire”] şi 
preotul Dumnezeului Prea Înalt [Melhisedec = „Împăratul 
dreptăţii” (Evr. 7:2)]. Melhisedec este un tip al lui Hristos 

(Evrei 5:10; 7:3). Asemenea lui, Isus 
este „Regele păcii” (Isaia 9:6). În 
curând, El va veni să aducă pace pe 
pământ şi să-i primească pe cei care, 
încrezându-se în Dumnezeu, au 
obţinut biruinţa (1 Corinteni 15:57; 1 
Ioan 5:4; Apoc. 15:2). 
Avram şi-a arătat recunoştinţa faţă de Dumnezeu returnând zecimea 
pentru ceea ce i-a dat El. Cu exemplul său, el a fost, fără îndoială, un 
reprezentant al lui Dumnezeu printre oamenii timpului său. 



„Când Dumnezeu i-a cerut lui Avraam să-şi părăsească 
ţara şi prietenii, ar fi putut să se gândească şi să pună 
la îndoială scopul lui Dumnezeu. Dar el a arătat că 
avea încredere deplină că Dumnezeu îl conduce; nu se 
întreba dacă va merge pe un pământ fertil, plăcut, sau 
dacă se va simţi confortabil acolo. A ieşit la porunca 
lui Dumnezeu. Aceasta este o lecţie pentru fiecare 
dintre noi. Când datoria pare să ne conducă împotriva 
înclinaţiilor noastre, trebuie să avem credinţă în 
Dumnezeu.” 

E. G. W. (În locurile cereşti, 15 aprilie) 
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