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EROI AI CREDINŢEI ÎN VECHIUL
 TESTAMENT

Rugăciunea 

 Marii oameni ai credinței au fost, în același 
timp, și oameni ai rugăciunii. În Vechiul Testament 
avem mai multe exemple de eroi ai credinței, care L-au 
slujit pe Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. Daniel 
a fost un om al rugăciunii.

Daniel – omul rugăciunii

 Daniel a trăit în timpul când Iuda era sub ocupația 
persană. Daniel se ruga de trei ori pe zi lui 
Dumnezeu, și a fost binecuvântat cu multă 
înțelepciune din partea Domnului, dar și 
cu trecere în fața împăratului. Acest fapt a 
stârnit invidia unor oameni din jurul lui. Ei 
au propus împăratului Dariu să nu permită 
niciunui om din împărăție să se închine 
altcuiva decât împăratului însuși. Daniel 
nu putea să respecte această lege din cauza 
slujirii sale față de singurul Dumnezeu pe 
care Îl slujea. Întrucât pedeapsa pentru 
nerespectarea legii era aruncarea în 
groapa cu lei, Daniel este pedepsit, chiar 
dacă împăratului Dariu i-a părut foarte 
rău. El a înțeles mai târziu că planul pus 
la cale de slujitori urmărea înlăturarea lui 
Daniel, dar Daniel era foarte credincios 

unui Dumnezeu cu adevărat Atotputernic. Faptul că 
leii din groapa în care a fost aruncat Daniel nu s-au 
atins de acesta, l-a convins pe împărat să dea o lege ca 
toate popoarele de sub stăpânirea sa „să se teamă şi să 
se înfricoşeze de Dumnezeul lui Daniel. El izbăveşte 
şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe 
pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” (Dan. 
6:26, 27). După viața și exemplul lui Daniel, înțelegem 
că rugăciunea are ca rezultat intervenția lui Dumnezeu 
în viața omului, după care Îi vom recunoaște supremația 
și slava. 

„În credinţă au murit toţi aceştia, fără 
să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar 

le-au văzut şi le-au urat de bine de 
departe, mărturisind că sunt străini şi 

călători pe pământ.” 
Evrei 11:13

Vocabular

VIZIONARI – Oameni care se lasă 
antrenați de vise, de idealuri; care prevăd, 
prevestesc evenimentele viitoare.
ARDERE DE TOT – Jertfă adusă prin 
arderea integrală a animalului, considerată 
în Vechiul Testament ca „o mireasmă bună 
înaintea Domnului”.
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Postul 

 Rugăciunea și postul sunt adeseori legate. Postul 
înseamnă renunțarea la mâncare și băutură pentru a 
avea o apropiere de Dumnezeu, o creștere spirituală. În 
Vechiul și Noul Testament, postul este folosit de oamenii 
lui Dumnezeu, în anumite momente de cumpănă. 
 În rândul credincioșilor a devenit foarte cunos-
cut postul Esterei, unul dintre cele mai apreciate 
personaje feminine din paginile Bibliei. Ea a ajuns 
împărăteasă la curtea lui Xerxes, deși era nepoata unui 
evreu numit Mardoheu. Foarte cunoscut și apreciat 
în împărăție, pentru că a oprit un complot împotriva 
împăratului, Mardoheu a atras invidia și răutatea lui 
Haman, în fața căruia nu a vrut să se închine. Evreii nu 
erau văzuți prea bine dar, prin invidia lui Haman, ei au 
devenit persecutați. 
 Estera, fiind împărăteasă, dar și evreică, a deve-
nit soluția lui Dumnezeu pentru salvarea poporului 
evreu. Ea avea de gând, după sfatul unchiului său, să 
ceară împăratului oprirea acestei persecuții. Pentru a-l 
îndupleca pe împărat, Estera a propus trei zile de post, 
împreună cu toți evreii din acel loc. Apoi, împăratul a 
fost înduplecat la cerințele Esterei. 
 Această istorisire rămâne o dovadă că postul 
are putere. El a pedepsit pe Haman și i-a răsplătit lui 
Mardoheu. A anulat înscrisul de exterminare a evreilor, 
ba mai mult, le-a dat  putere socială mai înaltă. 
          Din povestea Esterei, înțelegem că Dumnezeu 
a folosit-o și a pus-o în poziția de împărăteasă cu un 
scop precis. El și-a îndeplinit planul doar prin puterea 
rugăciunii și a postului pe care Estera și evreii le-au 
adus înaintea lui Dumnezeu. 

Jertfele

 Dumnezeu l-a chemat pe om să se apropie de El 
printr-un sacrificiu animal care se numea jertfă. Omul 
vinovat în fața Legii primea iertarea de la Dumnezeu 
după ce sacrifica un animal pe altarul din curtea templului. 
Prin jertfele animale aduse de poporul Israel se urmărea 
iertarea păcatelor şi refacerea părtășiei cu Dumnezeu. 

Să explorăm!
 1. Descrieți viața de rugăciune a lui Daniel 
și felul în care Dumnezeu l-a răsplătit pentru 
credincioșia lui.
 2. Precizați care era situația dificilă în care 
se afla Estera și poporul ei și ce soluție a găsit 
Estera pentru problema ei. Cum a intervenit 
Dumnezeu în această situație?
 3. Comparați jertfa lui Cain cu jertfa lui 
Abel. Ce alte tipuri de jertfe din Vechiul Testament 
cunoașteți?
 4. Menționați câteva dintre faptele cre-
dinței din viața lui Ilie. 
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 Chiar primii oameni au adus jertfe Domnului. Cain și Abel, primii copii ai lui Adam și Eva, au fost 
educați să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu. Astfel, „Abel a adus Domnului o jertfă de mâncare din oile întâi 
născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui” (Gen. 4:4). 
Fiindcă jertfa lui Cain nu a fost primită înaintea Domnului, el s-a mâniat pe fratele său Abel și l-a ucis. Aceasta 
s-a întâmplat tocmai pentru că Abel a crezut în Domnul Dumnezeu și L-a slujit. „Prin credinţă a adus Abel 
lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a 
primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort.” (Evrei 11:4). 
 În Noul Testament, relaţia dintre Dumnezeu şi om este posibilă prin jertfa Domnului Isus. Știm că 
Domnul Isus a părăsit cerul, venind pe pământ, ca să-Și aducă Trupul Său ca jertfă supremă de iertare și 
împăcare a omului cu Dumnezeu. De aceea, în zilele noastre nu mai este nevoie de jertfă animală, ci doar de 
credința în mântuirea prin Jertfa lui Isus Hristos.
 

Semnificația și importanța rugăciunii, postului
și jertfei în Vechiul Testament și în prezent 

 În relația omului cu Dumnezeu, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, Rugăciunea, postul și jertfele 
au un rol important. Vechiul Testament abundă de personaje care au experimentat atât postul și rugăciunea, 
cât și jertfele. Ilie rămâne un exemplu de referință. El a avut curajul să vină înaintea lui Ahab, împăratul lui 
Israel, cu vestea unei mari secete de la Dumnezeu, ca pedeapsă pentru că îi permisese soției sale să convingă 
poporul să se închine la zeii popoarelor străine și nu la Dumnezeul lui Israel. Patru sute cincizeci de proroci 
ai lui Baal şi patru sute de proroci ai Astarteei erau protejați și hrăniți la masa Izabelei, soția lui Ahab. Pentru 
a demonstra prezența lui Dumnezeu peste jertfa sa, Ilie i-a cerut împăratului Ahab să pregătească, la muntele 
Carmel, o confruntare între el, proroc al lui Dumnezeu, și prorocii zeilor străini care erau protejați de Izabela.
 Pentru această confruntare, au fost aduși doi junci și pregătiți pentru jertfă. Ilie a cerut să nu se aprindă 
focul ci fiecare să cheme numele dumnezeului lui, pentru ca focul să fie aprins din cer. 
 Prorocii lui Baal au pregătit jertfa și au chemat numele dumnezeului lor să le aprindă focul pentru 
„arderea de tot”, dar de la zeii lor nu a venit niciun răspuns. Atunci, Ilie a reparat altarul Domnului, a luat 
douăsprezece pietre, câte una pentru fiecare seminție a lui Israel, a așezat juncul tăiat în bucăți pe lemne 

și a cerut să se toarne peste „arderea de tot” patru 
găleți cu apă. A repetat această operațiune de două 
ori, încât apa curgea în jurul altarului și în șanțul 
care-l înconjura. Apoi, Ilie a înălțat o rugăciune 
către Dumnezeu, iar Dumnezeu a aprins jertfa adusă 
de Ilie. „Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au 
căzut cu faţa la pământ şi au zis: „Domnul este 
adevăratul Dumnezeu!” (1Împ. 18:39).
 Când jertfa adusă corespunde planului de lucrare 
a lui Dumnezeu, El onorează cerința omului 
însoțindu-L cu minuni, care aduc pocăința pentru 
toți oamenii.
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Aprofundare

 1. Daniel se ruga de trei ori pe zi și nu a renunțat la acest obicei nici chiar atunci când viața i-a fost pusă 
în pericol. Tu ce ai fi făcut în locul lui Daniel dacă ai fi fost amenințat astfel? Cât este de importantă pentru tine 
rugăciunea? Cum ar trebui să fie rugăciunea ta pentru ca Dumnezeu să o asculte?
 2. Estera a postit pentru o problemă care părea imposibil de rezolvat. Gândește-te la o situație din viața 
ta care pare foarte dificilă. Ce efect ar putea avea postul?
 3. Astăzi nu se mai aduc jertfe de animale ca să ni se ierte păcatele pentru că Isus Hristos a fost 
jertfa desăvârșită pentru păcatele noastre. Totuși, noi putem să îi aducem jertfe de mulțumire lui Dumnezeu 
prin ascultarea noastră de El pentru că „ascultarea face mai mult decât jertfele” (1 Samuel 15:22). Este oare 
Dumnezeu mulțumit de ascultarea ta?

Activitate
interactivă

 Folosind metoda brainstormingului comentați, 
pe rând, următoarele citate, plecând de la exemplele de 
eroi ai credinței menționați mai sus: 

 „Am atât de multe de făcut, încât nu pot începe 
ziua fără să petrec trei ore în rugăciune.” 

Martin Luther

 „... să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci 
Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede 
în ascuns, îţi va răsplăti.” 

 Isus Hristos
 
 „Jertfa pe care Dumnezeu o vrea azi este să mă 
predau Lui în totalitate.”  

autor necunoscut

„Şi, 
fără 

credinţă, este 
cu neputinţă să fim 

plăcuţi Lui! Căci cine se 
apropie de Dumnezeu trebuie să 

creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei 
ce-L caută. ” 
Evrei 11:6
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Descrie, într-o compunere, 

câteva jertfe din Vechiul 

Testament.

Portofoliu




