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18:22)

Rugdciunea lui Isaac
Genesa 25:20-34 (Proverbe

Scopul lectiei: Sa ne invete ca privilegiile avute odata nu
sunt garantii ca intotdeauna va f i a§a
Versetul de aur: "Cine gdse^te o nevastd bund, gdse^te
fericirea; este un har pe care-l capdtd
de la Domnul." (Proverbe 18:22)
Isaac este fiul unui tata celebru, dar viata lui este o viata
obi§nuita, cu o singura exceptie, ziua cand a fost pus pe altar. Este
un om obpnuit, cu probleme obi?nuite §i nu impresioneaza prin
mmic neobi§nuit. Totu§i el este o veriga importanta i n planul lui
Dumnezeu.
De aici se deduce faptul ca Dumnezeu are nevoie de
oameni obi?nuiti ca sa se foloseasca de ei. De aceea nimeni nu are
dreptul sa se descurajeze, gandindu-se ca nu-i important. Fiecare
om este important in felul l u i , daca este acolo unde trebuie sa fie.
Dar con?tient sau incon?tient fiecare om i§i scrie istoria lui proprie,
a?a dupa cum §i Isaac §i-a scris-o pe a lui. Legatura lui Isaac este
foarte tare cu parintii lui ?i cu copiii l u i . El pastreaza valorile
morale §i spirituale pe care le-a primit de la Avraam ?i le transmite
mai departe copiilor lui (lui lacov). lacov n-a uitat niciodata ca
Isaac se temea de Dumnezeu §i acest lucru a fost o marturie foarte
putemica pentru el. Isaac a invatat de la Avraam sa se roage lui
Dumnezeu §i el la randul lui a invatat pe lacov sa se roage prin
exemplul lui personal.
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Nimeni nu-^i influenteaza
daca am reu§it sa-i invatam p
invatat eel mai bun lucru.
/. AVANTAJELE

Sa aibd o na^tere sup

De§i este un om obi§nuit,
se poate lauda nimeni, eel puti
fost con§tient Isaac de avantaje
1.

Na^terea lui Isaac este o
Avraam §i Sara §i probabil pen
Avraam §i Sara an crezut ca est
nimic, Dumnezeu le-a spus: "V
fost vestea aceasta incat Sara a
A trebuit totu§i sa recu
Dumnezeu niciodata nu este pr
Isaac §i a planificat-o la timpul
pierdut rabdarea a§teptand, dar
datorita indoielii lor.
M u l t i copii se nasc din vo
nascut din voia lui Dumnezeu.
lui a fost hotarat de Dumnezeu.
2. Sd aibd pdrinti credincio^
Cand e§ti copil nu-ti dai s
maturizezi §i ajungi sa-L cuno
seama de ce har ai avut prin par
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Oare este acela§i lucru sa-1 ai pe Avraam ca tata sau pe
Ismael, pe Esau sau Ahab?
Copiii lui Avraam fac faptele lui Avraam spune Domnul
Isus, dar fiii l u i Ahab fac faptele lui Ahab §i chiar mai mult decat
atat.
Oare este tot una sa cre§ti cu paine binecuvantata sau cu
paine injurata?
N u §tim ce efort a facut Avraam ca sa se smulga dm
idolatrie, dar Isaac a avut parte numai de "apa curata".
3. Sd fie binecuvdntat de Dumnezeu

ISAAC
in familia

lui Avraam

printr-o

decizie

"Domnul 1-a bmecuvantat pe Isaac", a?a spune Duhul Sfant
{Genesa 26:12). Binecuvantarea lui era a§a de mare ca a fost
observata §i de paganii care 1-au inconjurat §i i l invidiau. {Genesa
26:28). N u le placea de Isaac, dar nu puteau sa-i faca mmic,
vedeau lamurit ca Dumnezeu este cu el.
Oare se poate vedea a?a ceva §i astazi i n viata unor
oameni? Daca nu, de ce nu? Daca se uita paganii la noi, ce pot
vedea?
LUI

intrat

77. SOJIA
1. A
personald

A plecat prin credinta §i
Ea a intrat i n familia lui Dum
devenit importanta pentru plan
Orice om care intra in fa
acela devine important i n lumin
2. A avut o problemd delica
Rebeca s-a casatorit cu
Viata a fost fericita, zilele fru
intarziau sa apara.
Problema era la Rebec
trebuia sa se intample §i in viata
Isaac i§i aduce aminte de
a mamei lui §i de puterea lui D
problema.
Isaac se roaga pentru n
{Genesa 25:21).
De ce nu s-a rugat mai d
totul sa mearga de la sine pe ca
In viata oamenilor lui Dum
cale fireasca, naturala. Totul
Dumnezeu.
3. A simtit un rdzboi Iduntr

Cand a fost intrebata daca vrea, ea a raspuns: Da vreau!
Nici nu s-au nascut copi
Genesa 25:58. N u 1-a vazut pe Isaac niciodata, nu §tia cum arata §i
din pantecele mamei lor. Despr
nici cum este, dar a crezut ce i s-a spus ^ i a fost dispusa sa piece i n acum simte minunile pe pielea
necunoscut, avand convingerea interioara ca face bine.
niciodata.
De obicei gemenii se
Rebecai au inceput sa se bata
observat ca atunci cand Isaa
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ISAAC

Dumnezeu §i s-a dus ?i ea sa intrebe pe Domnul, caci nu mai
auzise de la nimeni a§a ceva.
///. BAIETIILUI
Esau §i lacov sunt primii gemeni mentionati i n Biblie.

N u este bine ca parintii
Acest lucru va adanci prapas
tulburare familiei.
3. Sunt tratati diferit chiar d

Daca aveti probleme in
Oare nu partiniti pe co
Vreti sa fiti cumva rod
nu-i de acord? Ea va incepe ime
Istoria lui lacov are im
Esau oare unde se impline§te?

Concluzie:

La prima vedere am put
1. Sunt simbolul a doua firi
drept cu cei doi baieti, caci pe u
(Maleahi 1:2,3).
Simbolul firii pamante^ti §i al duhului. Rebeca avea in ea
i..
Istoria a dovedit ca Dum
doua firi §i aceste doua firi se razboiau. Cand era steaipa nu era o
mai mult de urma§ii celor doi ba
asemenea lupta, dar in momentul in care a inceput rodirea a
Conflictul intre Esau ^ i lac
inceput §i lupta.
cu trecerea timpului §i a atins pu
Acest lucru se intampla pe plan spiritual cu toti ce sunt
in lume pe Isus, iar Esau pe Irod
roditori pentru Dumnezeu. Ei devin con§tienti de lupta din interior
Cei doi baieti reprezentau
dintre cele doua firi.
Esau este mclinat spre
Atata vreme cat stai nepasator se pare ca n-ai nici o
aici.
Ce
era dincolo nu-1 interesa
problema. Dar din momentul i n care vrei sa impline§ti conditiile ca
- lacov este mclinat sp
sa fi roditor incepe lupta. Firea pamanteasca este un du§man aprig promisiunile lui Dumnezeu. El e
impotriva oricarei lucrari a Duhului Sfant in noi.
Dumnezeu §i vrea s-o obtina cu
Dumnezeu i-a explicat Rebecai de ce este a§a §i ce
Esau este gata sa renunte
inseamna aceasta.
pentru lucruri pamante§ti, laco
pamante§ti pentru cele spirituale
iubit de Dumnezeu?
2. Sunt favorizati deosebit de cei dai pdrinti

Isaac i l iubea pe Esau §i 1-a iubit nu pentru ca a vazut ceva
deosebit la el, ci pentru ca manca din vanatul l u i . Principiul acesta
nu-i nota buna pentru Isaac.
Rebeca iubea mai mult pe lacov. Ea i l iubea §i pe Esau, dar
mai mult pe lacov. De ce? Avea vreun avantaj personal? Nu! §tia
planul lui Dumnezeu.
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