
Genesa – Lecţia 12  

 
Un nume cu orice preţ 
 
Gen. 25:19-34; 28:10-22 (de citit: Genesa 25-31) 
 
 
Doamne, fă-mi un NUME, dar când vreau eu şi cum vreau eu! 
 
 

SCOPUL LECŢIEI 
 
 Să înţelegem că deşi viaţa lui Iacov se caracterizează prin dorinţa de a fi parte 

activă în planul lui Dumnezeu, la împlinirea planurilor Lui sunt folosite numai 
mijloacele Lui. 

 Să înţelegem valoarea chemării pe care ne-o face Dumnezeu alături de 
Biserica celor întâi născuţi ai Lui, aceea de a fi conlucrători la împlinirea 
planurilor Lui; 

 
ÎNTREBĂRI 
 
Credincios promisiunilor consimţite prin Legământul avraamic, Dumnezeu îşi duce la 
îndeplinire planul prin Isaac şi mai apoi prin Iacov. Cu gândul mai mult la a primi 
binecuvântarea şi poate mai puţin la Cel ce dă binecuvântarea, istoria vieţii lui Iacov 
are în centrul ei viaţa tatălui său Isaac. Pe amândoi însă, Dumnezeu avea să îi 
treacă prin şcoala credinţei şi ascultării în facerea unui NUME, legându-şi mai apoi 
NUMELE SĂU de împlinirea promisiunilor făcute.  
 

1. Uitându-te la viaţa lui Isaac, poţi identifica aspecte similare cu cele din istoria 
tatălui său Avraam? Vezi în aceaste elemente faptul că Isaac este 
continuatorul promisiunilor Legământului avraamic? 

2. Cum înţelegi faptul că atât Sara, cât şi Rebeca iar mai apoi Rahela, nu puteau 
avea copii, în timp ce promisiunea lui Dumnezeu faţă Avraam era că sămânţa 
lui va fi la fel de numeroasă ca stelele de pe cer? 

3. Tentaţia de a coborî în Egipt, atunci când Dumnezeu trimite foametea în ţară, 
ne aminteşte de alegerea făcută de Avraam (12:10-20). Cum acţionează Isaac 
la această provocare? 

4. Care este semnificaţia dreptului de întâi născut în contextul cultural al 
pasajului din Genesa? De ce crezi că îşi dorea Iacov atât de mult câştigarea 
dreptului de întâi născut? 

5. Privind istoria alegerilor făcute de Iacov şi Esau, cum înţelegi afirmaţiile privind 
alegerea lui Dumnezeu din Romani 9:8-13? Cum alege Dumnezeu şi de ce l-a 
ales El pe Iacov? 

6. Cum explici afinităţile diferite ale Rebecăi şi ale Isaac faţă de fiii lor, ţinând 
cont de vorbirea lui Dumnezeu înainte de naşterea celor doi şi de aptitudinile 
lor?  

7. Poţi identifica în planul Rebecăi de a se asigura că Iacov va primi 
binecuvântarea tatălui său acea “mâna de ajutor” pe care altădată Sara 
încerca să i-o dea lui Dumnezeu? Care sunt implicaţiile acestui gest? 



8. Deşi convins că este Esau, binecuvântarea rostită de Isaac se aliniază 
cuvintelor spuse de Domnul Rebecăi. Să fie înţelegerea acestei realităţi 
momentul capitulării lui Isaac în faţa planului lui Dumnezeu? 

9. Care era valoarea şi semnificaţia binecuvântării date de Isaac pe direcţia 
Legământului avraamic? Putem aprecia dorinţa lui Iacov de a cumpăra dreptul 
de întâi născut şi de a obţine binecuvântarea indiferent de mijloacele folosite? 

10. Ca altădată lui Avraam, Dumnezeu îşi face de cunoscut Numele faţă de Iacov 
la Betel (casa lui El, poarta cerurilor). Să fie acesta începutul intrării în şcoala 
facerii unui nume pentru Iacov? 

11. Cum corelezi comentariul Domnului Isus (Ioana 1:51) cu imaginea din visul lui 
Iacov (28:12). Care avea să fie relevanţa acestei întâmplări în viaţa lui Iacov, 
ca cel desemnat de Dumnezeu drept mijlocitor al binecuvântării pentru toate 
neamurile pământului? 

 
 
PROVOCARE 
 
“Întâiul născut din toată zidirea”, aşa cum îl numeşte Pavel în Coloseni (1:15), 
Domnul Isus avea să răscumpere omenirea căzută în păcat. Asemenea, lui Esau, şi 
El urma să fie flămând şi ispitit să-şi vândă dreptul de Întâi Născut pentru a-şi împlini 
nevoile personale legitime într-un mod nelegitim, prin ascultarea de Cel Rău. Dar nu 
a făcut-o! Înţelegând valoarea şi apreciind chemarea Celui care îl trimisese în lume, a 
rămas credincios Tatălui împlinindu-I planul de mântuire al întregii omeniri.  
 
La acelaşi lucru ne cheamă Dumnezeu şi pe noi, prin mesajul adresat de Pavel 
fraţilor evrei (Evrei 12:1-29). Ca întâi născuţi ai lui Dumnezeu (Evrei 12:23), suntem 
chemaţi să participăm la realizarea planului Său în lume. A renunţa la această 
favoare, pentru blidul de linte al lumii acesteia, constituie un act de profundă idolatrie 
sau de curvie spirituală.  
 
Aşadar, oricât de dureroasă ni se pare situaţia lui Esau, ea nu este altceva decât 
consecinţa firească a alegerii lui. Deşi binecuvântarea după care plângea făcea parte 
din domeniul material, el nesocotise şi vânduse mult mai mult: dreptul de a fi 
conlucrător cu Dumnezeu la împlinirea planurilor Lui! 
 

Evrei 12:1-2 Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de 
martori, să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de 
lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm 
ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru 
bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi stă la 
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.  

 
Iată deci, drumul facerii unui NUME: 

 
Filipeni 2:9-11 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat 
Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să 
se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi 
orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos 
este Domnul.  
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