
Rezumatul studiului 10 - Iacov devine Israel

A Iacov iertat => Israel:
 Iertarea divină. Gen. 32.

— Esau promisese că îl va ucide pe Iacov (Geneza 27:41). Iacov caută împăcare, dar Esau vine cu
400 de oameni. Deci, rugaţi-vă şi agăţaţi-vă de promisiunile divine (Geneza 32:9-12).

— După  ce  a  făcut  tot  ce  a  putut,  a  rămas  singur  să  se  roage,  căutând  iertare  divină.  Lupta
spirituală a devenit fizică (Geneza 32:13-24).

— În cele din urmă, Iacov se lipeşte de „omul”, pe care el îl recunoaşte drept Dumnezeu însuşi
(Gen. 32:30) şi  îi  cere binecuvântarea (Geneza 32:26). Apoi,  Dumnezeu îl  asigură: „ai biruit”
(Geneza 32:28).

 Iertarea umană. Gen. 33.
— Pe lângă darurile  pe care  i  le  trimisese,  Iacov  se  închină  de  şapte  ori  înaintea  fratelui  său

(Geneza 33:1-3). El vrea să declare clar că nu intenţionează să ceară împlinirea binecuvântării
tatălui său (Geneza 27:29).

— Reacţia lui Esau îl uimeşte pe Iacov însuşi. Fratele tău te-a iertat! (Geneza 33:4).
— Acum el este Israel, un om nou. El a fost iertat de Dumnezeu şi de fratele său. Ştie că nu merita.

Acum ştie pe deplin ce înseamnă HAR.
B Probleme în familie:

 Violenţa care generează violenţă. Gen. 34.
— În sfârşit, Israel are pace şi dobândeşte prima bucată de pământ în Canaan. Acolo zideşte un

altar lui Dumnezeu (Gen. 33:18-20).
— Sihem a violat-o pe Dina, fiica lui Iacov. Cu toate acestea, el a fost dispus să repare greşeala

(Gen. 34:1-4, 8).
— Simeon  şi  Levi,  reprezentanţi  ai  lui  Dumnezeu,  doreau  ca  totul  să  se  facă  după  voia  lui

Dumnezeu. Cu toate acestea, ei au trădat, ucis şi jefuit (Geneza 34:13-17, 25-29).
— Este evident că Dumnezeu nu aprobă aceste acte, aşa că decide să readucă familia la o nouă

relaţie cu El.
 Abandonarea idolatriei. Gen. 35:1-15.

— Dumnezeu a decis să-şi reînnoiască legământul cu Iacov. Dar de data aceasta, întreaga familie
va fi implicată (Geneza 35:3).

— Iacov, conştient că familia lui trebuie să se apropie de Dumnezeu, a cerut îndepărtarea tuturor
idolilor. Răspunsul a fost unanim (Geneza 35:4).

— Dumnezeu i-a ocrotit pe drum (Geneza 35:5-6). Iacov a construit acolo un altar, în amintirea
primei sale întâlniri cu Dumnezeu (Geneza 35:7).

— Ce implică binecuvântarea lui Dumnezeu pentru Iacov-Israel (Gen. 35:11-12)?
(1) Valorificarea şi transmiterea seminţei mesianice (v. 11)
(2) Stăpânirea Ţării promise (v. 12) 

 Moartea Rahelei. Gen. 35:16-29.
— Iacov a trebuit să facă faţă morţii celor dragi. Mama Rebecăi murise înainte de întoarcerea lui.

Debora, doica Rebecăi, a murit la Betel (Geneza 35:8).
— Acum, Rahela moare în drum spre Betleem, dând naştere ultimului ei fiu, Benoni, „fiul tristeţii

mele”, pe care Iacov l-a numit Beniamin, „fiul dreptei” (Geneza 35:16-18).
— La scurt timp după aceea, Ruben şi-a dezonorat tatăl culcându-se cu Bilha (Geneza 35:22). Deşi

Israel a tăcut atunci, în cele din urmă i-a luat lui Ruben dreptul de întâi născut pentru această
cauză (Geneza 49:3-4).

— Este clar că nici Israel, nici familia lui nu erau perfecţi. Dar Dumnezeu şi-ar fi împlinit scopul în ei,
indiferent cât de haotică ar fi fost.
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