
Minuni care te "obliga" sa crezi 

Minuni pe care le face 
chivotul lui Dumnezeu 

1 Samuel 5: 1-12 (2 Samuel 6:11) 

Scopul lecfiei: Sane invete sa respectam Iucrurile sfinte. 

Versetul de aur:,, Chivotul Domnului a riimas trei /uni in casa 

lui Obed-Edom din Gat, ~i Domnul a 
binecuwintat pe Obed-Edom ~i toatii casa 
lui. " (2 Samuel 6: 11) 

Tex.te suplimentare de citit: Exodul 25:10-22; Iosua 3:3-13· 

losua6: 13; 1 Samuel3:3; 1 Samuel4:5; I Samuel 6:3; I Samuel 7:1-2'. 
2 Samuel 6: 1-15 ' 

ldeea cons~irii ~ui chivot apaqine in intregime lui 

Dumnezeu. ~ o~a, dtmensmnea, materialele ~i ce trebuie pus in el, au 

fost spuse I_m Moise de catre Dumnezeu. (Exodul 25: 10-22) 

~hivotul ~ste o lada dreptunghiulara, confectionata din Iemn 

d~ sal~am, pole1~ c~ ~~ pe dinlauntru ~i pe dinafara, avand 

d_tmensm~~a de do1 :oY ~1 Jumatate l~ngime, un cot ~i jumatate Iatime 

~1Uncot~1~umatatemalt1me. (Aproxtmativ 125cmx 75cmx 75cm) 

~ _ .S?1votul a fost acoperit cu o placa de aur numita ,,scaunul 

!n~uram • Pe pl_aca d~ aur erau a~ezati doi heruvimi din aur cu aripile 

mt_mse peste chivot ~I cu capetele intoarse spre scaunul indurarii. in 

chivot ~rau puse cele doua table de piatra cu cele 1 O porunci care au 

fost sense cu degetul Iui Dumnezeu, un vas cu mana ~i toiagul Iui 

Aaron. Deasupra chivotului, intre capetele heruvimilor se auzea 

glasul lui Dumnezeu care vorbea. 

~ear ve~ea Dumnezeu in chivot daca el n-ar fi fost acoperit cu 

scaunul mduram? Legea care cere osandirea noastra pentru can-am 
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respectat-o in intregime, blidul cu mana care aminte~te de cartirile 

noastre ~i toiagul lui Aaron care aminte~te de razvratirile noastre fata 

de randuielile lui Dumnezeu. Dar slava Domnului ca peste toate 

aceste lucruri exista un scaun de indurare stropit cu sange, care ne 

aminte~te de Jertfa Domnului Isus prin care exista iertare pentru toate 

gre~elile noastre. 
Chivotul lui Dumnezeu a fost considerat eel mai sf'ant lucru 

dintre toate obiectele de cult din religia lui Israel. El reprezinta 

prezenta lui Dumnezeu. Era a~ezat in Sfiinta Sfintelor din Cortul 

Intalnirii, mai apoi in Sf'anta Sfintelor din Templu. Nu putea fi vazut 

de nimeni in afara de Mare le Preot, o data pe an, in ziua isp~irii. 

Pe vremea judecatorilor, pe cand era Eli mare preot, evreii au 

fost in razboi cu filistenii ~i au fost batuti, suferind o infrangere mare. 

Dandu-~i seama ca ceva nu este in regula ~i ca le lipse~te prezenta lui 

Dumnezeu, evreii au adus cu ei pe campul de lupta chivotul lui 

Dumnezeu, sperand in felul acesta sa fie ajutati de Dumnezeu, de~i 

viata lor nu corespundea cerintelor lui Dumnezeu. in eel mai sfiint loc 

de pe pamant preoµi erau corupµ, nesocoteau darurile lui Dumnezeu 

~i traiau in pacate urate, care au aprins mania lui Dumnezeu. 

Un obiect de cult, indiferent cat de sfiint ar fi el, nu va ajuta pe 

nimeni, daca viata omului este terfelita in pacat. 

Filistenii au inceput lupta ~i au fost invingatori, pentru ca 

Dumnezeu a vrut sa-i pedepseasca in felul acesta pe evrei pentru 

f'aradelegile lor. Filistenii chiar au capturat ~i chivotul lui Dumnezeu, 

pentru ca El nu trebuia sa fie niciodata, in nici o imprejurare in vazul 

oamenilor. Preotii de la ~ilo ~tiau acest lucru foarte bine, dar au crezut 

case poate ~i altfel. 
Chivotul lui Dumnezeu a fost o minune prince reprezenta El ~i 

prince a facut in diferite locuri pe unde a ajuns. 
Sa urmarim ~i sa vedem ce minuni face chivotul lui Dumnezeu 

in locuri ~i situatii diferite. 
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L CHIVOTUL LUI DUMNEZEU LA FILISTENI (]Samuel 5:1; 6:12) 

Chivotul lui Dumnezeu a fost capturat de catre filisteni ~i a stat 
la ei ~apte luni. Sofia lui Fineas, nora Marelui Preot Eli, a considerat 
acest lucru o lovitura nemaipomenita data poporului Israel - ,,nu mai 
este slava in Israel", din aceasta cauza, Marele Preot Eli, cand a auzit 
de acest lucru, a murit. (1 Samuel 4: 18, 21) 

Cand au luat chivotul, filistenii au crezut ca au facut cea mai 
importanta captura din istoria lor. Captura a fost foarte importanta, 
dar nu le-a folosit la nimic, ci le-a adus boala ~i groaza. 
. Filistenii pun chivotul in templul lui Dagon, zeul lor eel mai 
unportant. 

I. Dumnezeu trante~te la piimlint pe zeii filistenilor 
(]Samuel 5:1-5) 

2. Dumnezeu love1te cu bube pefilisteni (1 Samuel 5:6-10) 

Mana Domnului apasa asupra filistenilor ~ii-a lovit cu bube la 
~ezut, atat inAsdod cat ~i in tot tinutul lor. 

Filistenii au incercat sa mute chivotul in diferite locuri dar 
o~und~ ajunge~ El~ ajungea ~i groaza lui Dumnezeu. Tip~tele 
fihsterulor se smau pana lacer. ( 1 Samuel 5: 12) 

3. Dumnezeu biruie1te impietrirea filistenilor 

Filistenii se hotarasc sa trimita inapoi chivotul lui Dumnezeu. 
Filistenii i~i recunosc vina ~i aduc o jertfa pentru vina lor. (1 

Samue16:4) 
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11. ECHIVOTUL LUI DUMNEZEU IN CASA LUI ABINADAB 
(2 Samuel 6:12) 

Dupa intoarcerea de la filisteni, chivotul s-a oprit in campul lui 
Iosua din Bet-$eme~. Locuitorii din Bet-$eme~ au fost curio~i sa vada 
ce se afla in chivot ~i au murit 70 de ~i. Oamenii s-au speriat foarte 
tare ~i nimeni nu a vrut sa duca chivotul la el acasa, crezand ca chivotul 
este aducator de moarte. 

Uneori este a~a, daca nu ~ti cum sa-1 tratezi, dar daca ii dai 
respectul cuvenit, el este aducator de mari binecuvantari. 

Locuitorii din Chiriat-Iearim au luat chivotul ~i 1-au pus in 
casa luiAbinadab; el era levit ~i trebuia sa-1 primeasca. 

1. Chivotulastat 70deaniin Chiriat-Iearim 

A ~tiut oare Abinadab ce are in casa? Se pare ca nu. 
- in casa lor era prezent Dumnezeul lui Israel. 
-!fl casa lor era scaunul indurarii cere~ti. 
- In casa lor era Legea lui Dumnezeu, ingerii lui Dumnezeu. Ei 

puteau sa-L auda vorbind pe Dumnezeul lui Israel, dar se pare ca 
nimeni nu era interesat de a~a ceva. Ce pierdere mare. 

2. Chivotul este transportat la alfii 

Fii lui Abinadab, Uza ~i Ahio, fac ultimul serviciu chivotului, 
il due la altii. Pana acum, chivotul a fost in casa lor ~i nimeni n-a vazut 
cum a fost tratat, numai Dumnezeu. Acum chivotul este scos in public 
~i Dumnezeu arata public cum a fost tratat chivotul in timp ce era in 
casa. 

- Chivotul trebuia dus pe umeri, ei l-au pus in car. 
- Chivotul trebuia acoperit cu un covor, ca sa nu-1 vada 

oamenii. Ei 1-au lasat neacoperit. 
- Chivotul nu trebuia atins, ei l-au atins. 
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Lucrurile sfinte trebuiau tratate cu sfintenie ~i respect. Dar ei 
n-au tacut-o. 

3. Chivotul a adus o pedeapsii grozavii 

Uza a intins mana sa apuce chivotul ca sa nu-1 rastoarne boii. 
lntentiile bune nu scuza faptele rele. in loc ca prezenta lui Dumnezeu 
sa aduca acestei familii binecuvantare, i-a adus moarte. U za a murit pe 
loc. 

Interventia lui Dumnezeu a ingrozit toata adunarea. imparatul 
Davids-a speriat ~in-a mai avut curajul sa duca chivotul la el. 

III. CHIVOTUL LUI DUMNEZEU iN CASA LUI OBED-EDOM 

1. Obed-Edom este levit 

El a ~tiut ce a fa.cut chivotul in tara filistenilor, a ~tiut ce au 
pa.tit locuitorii din Bet-~eme~, a ~tiut ce a pa.tit Uza, ~i totu~i dechide 
u~a casei sale ~i invita cu reverenta sa vina chivotul la el in casa. El 
vrea sa aiba in casa lui scaunul indurarii, sa aiba Legea lui Dumnezeu, 
sa aiba ingerii. El a ~tiut ca chivotul aduce moarte numai daca nu este 
tratat cum trebuie. 

Obed-Edom a avut curajul inimii curate care vrea sa-L aiba pe 
Dumnezeu cat mai aproape. 

2. Obed-Edom este binecuvantat din pricina chivotului 

Mana care 1-a lovit pe Uza 1-a binecuvantat pe Obed-Edom ~i 
tot ce avea el. Se pare ca Obed-Edom a fost un om sarac, dar din 
momentul in care a intrat chivotul in casa lui s-a imbogatit foarte mult, 
meat toti vecinii ~i toti cunoscutii lui Obed-Edom au ramas uimiti. 

Multi oameni au inceput sa doreasca bogatia lui Obed-Edom, 
dar cati dintre ei au dorit ,,lucrul" care i-a adus bogatia? 
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3. Obed-Edom nu mai vrea sii se despartii de chivotul lui 
Dumnezeu (1 Cronici 16:38) 

David a ridicat un cort la Ierusalim pentru chivotul lui 
Dumnezeu, iar u~ier principal a fost Obed-Edom. Se poate deduce de 
aici, ce efect a avut asupra lui chivotul, incat a plecat din cetatea lui ~i a 
venit la Ierusalim ca sa fie langa chivotul lui Dumnezeu. Cu 
Dumnezeu este bine oriunde. 

IV. CHIVOTUL LUI DUMNEZEU iN CASA LUI DAVID 

1. David dore~te sii fie ~i el binecuvantat, a~a cum a Jost 
Obed-Edom 

David ~i-a dat seama ca nu este un pericol sa-L ai pe 
Dumnezeu in casa ~i mai ales in inima. Sunt alte lucruri daunatoare in 
casa care ne otravesc pe noi ~i copiii no~tri, dar Cuvantul lui 
Dumnezeu aduce numai binecuvantare. 

2. David nu mai face gre~eala de altii data 

Chivotul este dus de leviti pe umeri, a~a cum prevede Legea. 
David i~i da jos haina imparateasca ~i se imbraca cu un efod de in. El 
este plin de bucurie ca acum chivotul vine la el. A~a ar ti trebuit sa fie ~i 
lainceput. 

Uneori avem nevoie de lectii dure ca sa facem ce trebuie ~i 
cum trebuie. 

3. David se gande~te sii zideascii o casa pentru chivotul lui 
Dumnezeu (2 Samuel 7: 2) 

La inceput a ridicat un cort, dar cand a venit binecuvantarea lui 
Dumnezeu 1n familia sa, se gande~te sa zideasca o casa. Gandul a fost 
frumos ~i apreciat de Dumnezeu, dar altul a fost planul lui Dwnnezeu 
pentru ace st lucru. 
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Concluzie: 
Credeti ca Biblia poate fi comparata cu chivotul lui 

Dumnezeu? Daca da, de ce? 
-Ati putut observa efectul Bibliei in diferite case? 
-Ce lucruri sfinte aveti acum in casa? Le tratap cum trebuie? 
- De ce credeti ca slava in Israel este legata de chivotul lui 

Dumnezeu? 
- De ce credep ca nu i-a ajutat in lupta pe israeliti, chivotul lui 

Dumnezeu? 
- Credeti ca in anumite situapi trebuie sa spunem ~i noi I

Cabod? (1 Samuel4:21) 
-Cu ce credeti ca poate fi comparata aceasta stare? 
- Ali fi dispu~i sa primiti in casa ,,chivotul lui Dumnezeu" sa 

inceapa o biserica? 
- De ce credeti cape filisteni Dumnezeu i-a iertat pentru ca au 

pus chivotul intr-un car, iarpe evrei nu i-a iertat? 
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Schifa prescurtata a lecfiei 

Minuni pe care le face chivotul lui Dumnezeu 
1 Samuel 5: 1-12 (2 Samuel 6:11) 

Introducere 

I. Chivotullui Dumnezeu la filisteni (I Samuel 5: 1; 6: 12) 
1. Dumnezeu trante~te la pamant pe zeii filistenilor 
2. Dumnezeu love~te cu bube pe filisteni 
3. Dumnezeu biruie~te impietrirea filistenilor 
II. Chivotul lui Dumnezeu in casa lui Abinadab (I Samuel 

6:12) 
1. Chivotul a stat 70 de ani in Chiriat- Iearim 
2. Chivotul este transportat la alpi 
3. Chivotul a adus o pedeapsa grozava 
III. Chivotul lui Dumnezeu in casa lui Obed-Edom 

(2Samuel 6:11-12) 
1. Obed-Edom este levit 
2. Obed-Edom este binecuvantat din pricina chivotului 
3. Obed-Edom nu mai vrea sa se desparta de chivotul lui 

Dumnezeu 
Iv. Chivotul lui Dumnezeu in casa lui David 
1. David dore~te sa fie ~i el binecuvantat, a~a cum a fost Obed

Edom 
2. David nu mai face gre~eala de alta data 
3. David se gande~te sa zideasca o casa pentru chivotul lui 

Dumnezeu 
Concluzie: 
Biblia pe care o avem poate fi comparata cu chivotul lui 

Dumnezeu. 
-Urmarip efectul Bibliei in diferite case. 
-Sa invatam sa tratam cu respect lucrurile sfinte. 
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