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Nota autorului în legåturå cu
Primul dupå David µi Cåpetenia supremå
M-a nedumerit viaøa lui Ioab µi am cugetat asupra ei timp de peste zece ani
pânå am ajuns la înøelegerea pe care o am acum despre el. În cele din urmå, am
început så scriu eseul Cåpetenia supremå. Când am realizat cam douå treimi
din el, mi-a venit ideea povestirii fictive Primul dupå David. Astfel, m-am oprit
cu prima lucrare µi am început-o pe a doua.
Mi-am dat seama cå ambele forme (cea de eseu µi cea de ficøiune istoricå) îµi
au limitårile lor specifice, dar cå, puse alåturi, vor putea, probabil, transmite tot
ce a fost pe inima mea cu privire la Ioab.
În ficøiunea Primul dupå David am fost în stare så explorez zone înceøoµate
precum motivele ascunse (dupå pårerea mea) ale lui Ioab privitoare la modul în
care s-a purtat faøå de Absalom – atât în împåcarea acestuia cu David, cât µi în
omorârea lui. Ωi am putut, de asemenea, så aråt repercusiunile foarte mari
(neîncrederea lui Saul în David µi anii de disperare ai lui David care au urmat)
ale actelor ambiøioase, atribuindu-i lui Ioab acel: „Saul a ucis miile lui, iar David
zecile lui de mii“. Desigur, dupå toate probabilitåøile, nu a fost nici o legåturå
între acestea, dar într-o lucrare de ficøiune mi-am putut permite så scot în evidenøå
acest lucru.
Pe de altå parte, am avut multe lucruri de spus care ar fi încårcat ficøiunea µi
i-ar fi afectat lecturarea. Aceste lucruri le-am expus în eseul Cåpetenia supremå.
Într-o lucrare de genul eseului må simt mult mai obligat så råmân în limitele
cadrului biblic al vieøii µi faptelor lui Ioab, dar mult mai liber de a face paralelisme
µi de a accentua lucruri care, în mod direct, (nu prin intermediul alegoriei) så aibå
impact asupra poporului lui Dumnezeu de aståzi.
Iar rezultatul este: Primul dupå David µi Cåpetenia supremå. Dorinøa mea
este ca ambele scrieri så vå miµte, fiecare în felul ei, astfel încât så fiøi aduµi mai
aproape de Domnul.
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PRIMUL DUPÅ DAVID
O femeie înaltå, cu pårul negru, a ieµit repede pe uµå. În timp ce traversa
gråbitå curtea, la fiecare pas lovea un bulgåre mic de påmânt, astfel încât în
urma ei råmânea o dârå luminoaså de praf ce se putea vedea µi dupå ce ea a ajuns
pe cårarea båtåtoritå. A dispårut printre tufiµul mårunt µi a luat-o pe poteca ce
ducea la deal.
Femeia, în jur de patruzeci de ani, avea privirea preocupatå a celor care sunt
trimiµi într-o misiune importantå. Faptul cå nu µtia motivele trimiterii ei o fåcea
så fie µi mai hotårâtå – puøin chiar entuziasmatå. În mod obiµnuit s-ar fi oprit såµi tragå råsuflarea cel puøin o datå pe cårarea la deal, dar de data asta a reuµit så
ajungå sus fårå nici o oprire. Apoi, pufåind µi gâfâind, a luat-o în marµ forøat dea lungul unei pajiµti largi ce începea din vârful dealului µi se întindea pe patru
sute de metri, terminându-se lângå un µir des de copaci. A ajuns din nou pe
cårare, care de data asta µerpuia printre copaci; dupå aproximativ cinci minute,
a ajuns pe o pajiµte µi mai mare decât prima.
Femeia s-a oprit o clipå, µi-a pus mâna la ochi µi a scrutat zona din jurul ei.
Pe întinderea luminiµului erau împråµtiate circa µapte sute de oi, iar la capåtul
îndepårtat al pajiµtei, cam la µase sute de metri distanøå, a putut distinge contururile
a patru bårbaøi.
A pornit din nou la drum, numai cå de data asta mai încet, întrucât acum
avea în faøa ei øinta urmåritå. Când a ajuns la doar cincizeci de metri de acei
bårbaøi, femeia a gråbit din nou pasul µi a început så strige din mers: „David,
David!“
Vârstele bårbaøilor (sau erau båieøi?) erau de optsprezece, optsprezece,
cincisprezece µi treisprezece ani. Când femeia a fost la circa douåzeci de metri
de ei, unul dintre båieøii mai în vârstå s-a ridicat µi a påµit în direcøia ei, spunând:
„Da, sorå, ce vrei?“
Mesajul urgenøei de pe chipul ei i-a fåcut µi pe ceilaløi båieøi så se ridice în
picioare. Când s-au apropiat toøi de ea, au trebuit så aµtepte o clipå pânå ce
femeia µi-a tras råsuflarea ca så poatå vorbi.
David i s-a adresat din nou: „Da, Øeruia, ce este aµa de important?“
„Omul cel sfânt este în casa noastrå“, a spus ea, „µi cere så-l vadå pe cel mai
tânår fiu al lui Isai.“
„O, mamå“, a øâµnit båiatul de treisprezece ani, „e Samuel, prorocul?“
„Da, Asael, e Samuel“, a råspuns ea. Apoi, întorcându-se spre David, a spus
pe un ton imperios: „Haide, frate, toøi aµteaptå. Tata m-a trimis.“
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David, destul de nedumerit, a alergat înapoi la locul unde µezuserå, µi-a luat
lira µi a pornit de-a lungul pajiµtei. Înainte de a i se alåtura, Øeruia s-a întors µi a
strigat cåtre ceilaløi båieøi: „Råmâneøi cu oile.“
Când David µi Øeruia au ajuns la o distanøå de aproximativ o sutå de metri,
cel mai în vârstå dintre båieøii råmaµi s-a întors spre ceilaløi doi µi a spus: „Må
duc µi eu cu ei. Abiµai, tu µi Asael råmâneøi cu oile.“
Abiµai a protestat: „Dar, Ioab, ai auzit-o pe mama. A spus ca toøi trei så
råmânem cu oile.“
„Råmâneøi cu oile!“, a poruncit Ioab. Apoi a pornit dupå mama lui µi fratele ei.
Când Øeruia µi David au ajuns la copacii de la capåtul pajiµtei, au observat cå
Ioab venea dupå ei. Øeruia a strâmbat din gurå a dezaprobare, dar a µi-a continuat
drumul, considerând misiunea ei mai importantå decât disciplinarea fiului ei. Pe
când au ajuns acaså, Ioab parcursese distanøa dintre ei µi au intrat împreunå.
Au påtruns într-o încåpere plinå cu oameni. Erau acolo båtrânii din Betleem.
De asemenea, erau prezente µi trei generaøii din propria lor familie. În mijlocul
camerei ståtea tatål lui David, Isai, µi un båtrân care aråta destul de ciudat. Barba
îi ajungea la genunchi, iar pårul aproape cå atingea podeaua. David µi-a dat
seama imediat cå acela era Samuel, preotul nazireu, prorocul lui Dumnezeu µi
judecåtorul lui Israel. Øeruia µi Ioab s-au alåturat muløimii celor prezenøi, iar
David s-a îndreptat spre tatål lui.
În timp ce David se apropia, Samuel l-a privit cu niµte ochi scrutåtori µi a
început så dea din cap, parcå ar fi råspuns la o poruncå neauzitå. Apoi båtrânul om
al lui Dumnezeu a fåcut ceva la ce nu se aµtepta nimeni. Samuel a scos un corn ce
fusese ascuns în veµmintele lui. S-a îndreptat spre David. Ωi a turnat conøinutul
cornului pe capul lui David. Era untdelemn. Untdelemnul ungerii. Apoi Samuel,
omul lui Dumnezeu, a spus: „Iatå unsul Domnului.“ Ωi Samuel a plecat.
Încåperea a început så freamåte de întrebåri µi uimire, dar nimeni nu voia så
facå presupuneri cu glas tare despre semnificaøia a ceea ce tocmai fåcuse Samuel.
Cu siguranøå cå ungerea lui David nu putea avea aceeaµi semnificaøie ca atunci
când Samuel l-a uns pe Saul. Sau putea? Saul a devenit împårat – dar Saul era
încå împårat. Aµadar, ce putea så însemne aceasta?
Pe când aceste întrebåri fråmântau minøile celor prezenøi, asupra lui David sa aøintit o pereche de ochi în care nu era nici o umbrå de îndoialå. Ioab a înøeles
imediat totul. Unchiul µi cel mai bun prieten al lui a fost uns de Samuel så fie
urmåtorul împårat al lui Israel. Atunci µi acolo, Ioab a hotårât în inima lui så-µi
dedice viaøa împåråøiei lui David. Ωi a mai hotårât µi altceva în inima lui – cå
Ioab însuµi se va ridica împreunå cu David pânå la vârful acelei împåråøii.
În noaptea urmåtoare, când erau înapoi la oi, David µi Ioab µedeau povestind în
jurul focului. Era târziu, µi Abiµai µi Asael deja dormeau. Dintr-o datå, Ioab s-a

4

întors spre David µi i-a spus într-o µoaptå råguµitå: „Ωtiu cå într-o zi tu vei fi împårat.“
David a råspuns: „Sunt muløi mâine între acum µi într-o zi. De ce så nu ne
ocupåm de asta când va avea loc – dacå va avea loc.“
“Nu este nici un dacå“, a declarat Ioab, ridicând vocea. „Nu este decât când.“
“Ioab, eu m-am pus în mâinile lui Dumnezeu. De când a venit Samuel, am
un sentiment foarte puternic cå, dacå voi cåuta så må øin de Domnul din toatå
inima, El va realiza tot ceea ce trebuie så realizeze. Am convingerea fermå cå
drumul spre tron nu are nimic de-a face cu a apuca împåråøia, ci are de-a face în
totalitate cu a-L apuca pe Dumnezeu.“ David s-a oprit un moment µi apoi a
adåugat: „Iar fårå Dumnezeu, ce valoare are împåråøia?“
Ioab a reluat repede µirul gândurilor lui: „Promite-mi, David, cå, în împåråøia
ta, eu voi fi primul dupå tine.“
“Nu pot så-øi promit ce nu am µi ce nu este al meu ca så dau. Så ne predåm
pe noi înµine Domnului µi så-L låsåm pe El så ne punå unde vrea El. În ce te
priveµte, Ioab, µtii cå te iubesc ca pe un frate.“
A trecut un an µi David a fost chemat la curtea împåratului Saul în calitate
de cântåreø. În absenøa lui David, Ioab a hotårât cå, dacå vrea så se ridice împreunå
cu David în împåråøia lui, va trebui så devinå ostaµ. Astfel, Ioab s-a înrolat în
oastea împåratului Saul.
Ioab a început så câµtige reputaøia unui tânår ostaµ expert în metodele luptei
armate. Nu erau muløi dintre egalii lui care så îl poatå înfrânge pe Ioab într-o
luptå. Ωi puøinii care puteau au învåøat så aibå mare grijå så nu facå niciodatå
asta. Cåci a-l învinge pe Ioab într-o luptå însemna cå trebuia så te lupøi cu el în
fiecare zi de atunci încolo.
Încå un an a mai trecut µi Ioab a fost martorul unui eveniment care l-a fåcut
så se teamå cå nu se va alege nimic din toate planurile µi ambiøiile lui. Oµtirea lui
Israel era înµiruitå în linie de båtaie împotriva oµtirii filistenilor. În fiecare zi, un
mare luptåtor din rândul filistenilor venea µi batjocorea oµtirea lui Israel. Acest
filistean, numit Goliat, a cerut lui Israel så trimitå un luptåtor care så se lupte cu
el. Luptåtorul care ieµea învingåtor urma så câµtige biruinøa pentru toatå oµtirea
lui. Oµtirea învinsului urma så se predea.
Zi dupå zi, Ioab a urmårit cum acest Goliat batjocorea oµtirea lui Israel. În
cele din urmå, în a patruzecea zi, Ioab a våzut o asemenea priveliµte, încât aproape
cå i-a stat inima în loc. Când luptåtorul filistean a venit µi µi-a lansat din nou
provocarea, cine a ieµit în faøå så råspundå acelei provocåri dacå nu David în
persoanå! Toate visurile µi aspiraøiile lui Ioab ståteau acolo în faøa filisteanului.
David, înarmat cu o praµtie µi cu pietre, ståtea, probabil, în faøa celui mai invincibil
luptåtor care a existat vreodatå.
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Cumva, miracolul biruinøei lui David trebuie så-i fi scåpat lui Ioab. El nu a
putut så vadå cå biruinøa fusese câµtigatå prin faptul cå David s-a pus pe sine
însuµi în mâinile Domnului, pentru a fi întårit sau pentru a cådea. Tot ceea ce
Ioab a putut så vadå a fost cå, prin aceastå biruinøå, el era cu un pas mai aproape
de împlinirea visurilor lui.
Douå zile mai târziu, împåratul Saul µi David se întorceau de la o biruinøå
asupra filistenilor, dar garnizoana lui Ioab era deja în cetate. Ioab ståtea la poarta
cetåøii, povestind istoria biruinøei lui David unui grup de femei care se adunaserå
acolo. Când µi-a terminat relatarea, una dintre femei a strigat: „Priviøi, vine
împåratul. Slavå lui Saul care a ucis miile lui!“
Ioab s-a întors spre ea: „Da, Saul a ucis miile lui. Dar David zecile lui de
mii.
O altå femeie, auzind cuvintele lui Saul, a strigat: „Saul a ucis miile lui, iar
David zecile lui de mii.“
Atunci toate femeile de la poartå au început så cânte: „Saul a ucis miile lui,
iar David zecile lui de mii! Saul a ucis miile lui, iar David zecile lui de mii!“
Când trupele au intrat în cetate, cu Saul µi David în fruntea lor, o muløime de
femei dansau înaintea lor µi cântau: „Saul a ucis miile lui, iar David zecile lui de
mii!“
Atunci Saul s-a supårat foarte tare, cåci nu i-a plåcut cele auzite; µi a spus:
„Lui David îi dau zece mii µi mie-mi dau mii! Nu-i mai lipseµte decât împåråøia.“
Ωi din ziua aceea Saul l-a privit cu suspiciune pe David.
Au trecut trei ani µi David a ajuns, din erou naøional, un animal håituit.
Împåratul Saul era hotårât så-l nimiceascå pe David. În cele din urmå, David µi-a
gåsit refugiul µi casa în peµtera Adulam. Ωi toøi cei care erau datornici, toøi cei
care erau nemuløumiøi µi toøi cei care se aflau în nevoie s-au adunat la David µi
au devenit parte din grupul lui. Ωi tatål µi mama lui au venit la el. Ωi fraøii lui au
venit la el. Ωi nepoøii lui au venit la David. Ωi, desigur, µi Ioab a venit la David –
în peµterå. Ioab îl iubea pe David µi îi era foarte devotat.
Ioab avea aptitudini de conducåtor µi, pe parcursul urmåtorilor µapte ani, a
dobândit statutul unuia cu funcøii de råspundere. Iar când seminøia lui Iuda l-a
acceptat în final pe David ca împårat, Ioab a fost, categoric, unul dintre apropiaøii
lui David.
Dupå ce seminøia lui Iuda l-a acceptat pe David ca împårat, a trecut o perioadå
de µapte ani µi jumåtate pânå ce David a devenit împårat peste tot Israelul. Ωi,
spre sfârµitul acelei perioade, Ioab a trecut printr-o probå.
Se pune întrebarea: „A µtiut Ioab cå era pus la probå?“ Råspunsul nu este
sigur, dar probabil cå nici nu conteazå prea mult dacå Ioab a µtiut sau nu. Cineva
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ar putea spune cå nu este drept så fii pus la probå µi så nu µtii asta. Ah, dar inima
este cea care este puså la probå. Dumnezeu vrea så µtie ce este cu adevårat în
inimå. Ωi El este expert în a întocmi o astfel de probå care så descopere adevårata
naturå a inimii – chiar µi dacå µtii cå eµti pus la probå.
Într-o dimineaøå, pe când råsårea soarele, David a fost trezit în casa lui din
Hebron µi i s-a spus cå Ioab a venit så îl vadå. David s-a sculat µi, dupå câteva
minute, a intrat în încåperea unde aµtepta Ioab. Ioab era îmbråcat de sus pânå jos
cu veµmintele de luptå µi era plin de praf µi transpiraøie dupå un marµ lung.
„Cum merg lucrurile, frate?“, a întrebat David îmbråøiµându-l pe Ioab µi
ignorând strâmbåtura acestuia.
„Nu merg bine, domnul meu, nu merg bine“, a råspuns Ioab.
„Aøi intrat în luptå cu oµtirea lui Israel?“ a întrebat David neliniµtit.
„Da, am mers împotriva lui Abner, cåpetenia oµtirii, µi am dus lupta.“
„Abner?! Ωi cum s-a sfârµit lupta?“
„I-am pus pe fugå“, a råspuns Ioab. Ωi ochii au început så i se înceøoµeze.
„Atunci cum nu e bine?“ a întrebat David precaut.
„Asael a murit“, a råspuns Ioab, acum cu ochii plini de lacrimi. „Când Israel
a luat-o l-a fugå, el s-a luat pe urmele fugarilor. Ωi l-a ales pe Abner drept øintå a
lui. Abner l-a avertizat pe Asael så se întoarcå, dar el nu a vrut. Abner s-a întors
din alergare µi... .“ Ioab n-a mai putut continua.
Cei doi bårbaøi ståteau în picioare îmbråøiµaøi. Au plâns pânå n-au mai putut.
Asael era favoritul lor.
Dupå ce au trecut câteva ore µi s-au mângâiat unul pe altul, David a spus:
„Ioab, ascultå-må. Fratele nostru a fost omorât în toiul luptei de cåtre un om
despre care µtim amândoi cå este viteaz µi cinstit. Scoate-øi din inima ta gândurile
de råzbunare, ca så nu devii înverµunat µi obsedat. Sabia doboarå când pe unul,
când pe altul. Ωtim cu toøii asta, de fiecare datå când mergem la luptå. A cåuta
råzbunare pentru pierderile din luptå ar însemna a påcåtui împotriva lui
Dumnezeu. Noi încercåm så strângem împreunå naøiunea noastrå, pentru a fi
unitå µi vindecatå. Nu agrava rana. Påzeµte-øi inima, frate.“
„Dar va mai fi o luptå“, a spus Ioab încet, cu dinøii strânµi.
„Nu te låsa prins de acest gând“, l-a îndemnat David. Påzeµte-øi inima, Ioab!“
În lunile care au urmat nu a mai fost o altå luptå în care Ioab µi Abner så se
poatå confrunta. De fapt, Abner, care era adevårata putere în Israel, a ajuns
dezgustat de fiul neputincios al împåratului Saul µi a hotårât så-µi ofere sprijinul
µi puterea lui David. În cele din urmå, a avut loc o întâlnire între Abner µi David,
când s-a încheiat pacea.
Fie cå a fost hotårârea înøeleaptå a lui David sau providenøa divinå, sau
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amândouå, Ioab nu a fost prezent când Abner a venit µi i-a oferit lui David
sprijinul lui. Ioab era plecat cu ostaµii lui într-un raid militar. Când s-a întors, i sa comunicat µtirea despre David µi Abner.
Inima lui Ioab a explodat. Era durerea lui pentru Aµael. Erau µi cuvintele µi
poruncile lui David. Era neîncrederea fundamentalå în cineva care odatå a fost
considerat vråjmaµ. Ωi mai era ceva - poate lucrul cel mai puternic din inima lui
Ioab, µi anume: întrucât Abner era cåpetenia oµtirii lui Israel, µi întrucât el µi-a
oferit ajutorul lui David, era destul de mare µansa ca Abner så fie numit cåpetenia
oµtirii în împåråøia lui David. Abner, µi nu Ioab. Ωi posibilitatea ca toate visurile µi
dorinøele lui så nu se împlineascå a început så învârtå µi så deformeze sentimentele
µi gândurile lui Ioab. În cele din urmå, aceastå obsesie puternicå a biruit: „Abner
l-a ucis pe fratele meu Asael. Abner deci trebuie så moarå.“ Astfel, Ioab l-a ucis
pe Abner – µi Dumnezeu a dat la ivealå ce era în inima lui Ioab.
La scurt timp dupå ce Ioab l-a eliminat pe principalul lui rival la cel mai
înalt loc din împåråøie, Ioab µi-a våzut visul împlinit. A devenit, într-adevår,
cåpetenia supremå. Ωi acea realizare a încheiat prima jumåtate a vieøii lui Ioab.
A doua jumåtate a vieøii lui Ioab a fost petrecutå cu facerea unei descoperiri.
Aceastå descoperire îi aµteaptå pe toøii sclavii setei dupå putere, care reuµesc så
iaså în faøå µi, în final, så-µi vadå visul împlinit. Descoperirea este urmåtoarea:
Nu este suficient så trudeµti µi så asuzi µi så ticluieµti tot felul de manevre µi
planuri pânå ajungi la vârf. Odatå ce øi-ai împlinit dorinøa inimii, trebuie så faci
toate aceste lucruri cu tot atâta tårie ca µi înainte pentru a te menøine la vârf. Pe
scurt, dacå ucizi pentru a ajunge la vârf, trebuie så ucizi µi pentru a råmâne la
vârf. Nu este nicidecum loc pentru odihnå.
Desigur, dacå cineva s-a încredinøat Domnului µi Domnul l-a pus într-o poziøie
anume, acel om nu este obsedat så se protejeze pe sine însuµi sau poziøia lui.
Domnul are responsabilitatea de a-i påstra pe toøi aceia pe care El îi numeµte.
Pentru aceµtia, locul în care sunt aµezaøi este un loc al påcii µi al odihnei.
La douåzeci µi patru de ani dupå ce Ioab devenise cåpetenie supremå a fost
din nou nevoie så-µi apere poziøia. Ioab ståtea pe calul lui µi se îndrepta într-un
galop nebun spre øinta urmåritå. În mâna stângå øinea frâul armåsarului. În mâna
dreaptå Ioab strângea trei sågeøi. Cålårea nebuneµte, de parcå ar fi fost trimis
într-o misiune urgentå pentru a salva ceva foarte preøios.
În mintea lui Ioab se învârteau multe gânduri. Tocmai cu trei ani înainte, sa folosit de influenøa pe care o avea asupra împåratului pentru a-l împåca pe
acesta cu fiul såu, Absalom. Ca de obicei, motivele lui Ioab erau amestecate. Pe
de o parte, Ioab îl iubea pe David µi dorea så îl vadå reunit cu fiul såu. Pe de altå
parte, era o µanså destul de mare ca, într-o zi, Absalom însuµi så devinå împårat.
Dacå exista o råcire a relaøiilor dintre Absalom µi David (µi Ioab, desigur, era de
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partea lui David), atunci, în eventualitatea cå Absalom ar fi ajuns la tron, ar fi
putut fi periclitatå poziøia lui Ioab de cåpetenie supremå. Dupå pårerea generalå,
reconcilierea a fost o soluøie bunå.
Recent înså evenimentele au luat o turnurå pe care Ioab nu o luase în
calcul. Absalom stârnise o revoltå µi îndepårtase inima poporului de David.
Absalom se µi urcase pe tron µi, întrucât Ioab era cu David, Absalom îl
numise pe Amasa, nepotul lui David, drept cåpetenie a oµtirii. Avusese loc
o mare båtålie în care oamenii lui David au înfrânt oµtirea lui Absalom.
Ultima poruncå pe care o dåduse David a fost så fie cruøatå, cu orice preø,
viaøa lui Absalom. În timp ce calul lui Ioab alerga pe lângå un pâlc de
arbori, el a våzut dintr-o datå exact ceea ce îi descrisese mesagerul. Absalom
era agåøat într-un stejar, cu capul înøepenit între douå crengi. Era înconjurat
de niµte soldaøi de-ai lui David care îl urmåriserå când catârul lui a trecut
pe sub copac µi l-a låsat pe Absalom cu capul prins puternic între crengi.
Porunca lui David cu privire la fiul såu råsuna în urechile lui Ioab. Dar dacå
el cruøa viaøa lui Absalom µi, cumva, acesta tot devenea împårat? Ioab ståtuse de
partea lui David, împotriva lui Absalom. Care ar fi poziøia lui Ioab într-o împåråøie
conduså de Absalom? Cu siguranøå nu cea de cåpetenie supremå.
Ioab a descålecat µi a ezitat o clipå. Apoi a mârâit ameninøåtor: „Tu, rebel
trådåtor!“ µi a aruncat, pe rând, cele trei sågeøi în inima lui Absalom. Apoi a
strigat oamenilor din jur: „Loviøi-l, loviøi-l!“ Ωi toøi au procedat la fel.
Odatå cu moartea lui Absalom, inima poporului lui Israel s-a înclinat iaråµi
spre David. Ωi David dorea så fie vindecare µi unitate în popor. El chiar a trimis
un mesager la Amasa: „Nu eµti tu oare os din oasele mele µi carne din carnea
mea? Så må pedepseascå Dumnezeu cu toatå asprimea dacå nu vei fi înaintea
mea pentru totdeauna cåpetenia oµtirii în locul lui Ioab!“
Ioab se afla din nou într-o crizå. Simøea cå trebuie så-µi påstreze poziøia.
Poziøia lui. Era a lui. Ioab era cåpetenia supremå. Nimeni altcineva. El dobândise
acea poziøie µi nimeni nu i-o va lua. Nici måcar David. David era împåratul lui
Ioab, dar, în aceastå chestiune, judecata lui David nu era bunå. La urma urmei,
David nu era decât un om. Ωi înainte fåcuse greµeli. David trebuia ajutat - chiar
salvat din aceastå boacånå. Nu fusese Amasa împreunå cu Absalom în råzvråtirea
lui? Nu era Amasa un trådåtor? Ei bine, acel om nu merita så mai tråiascå. Trebuia
omorât. Ωi astfel Ioab l-a ucis pe Amasa µi a råmas în poziøia lui de cåpetenie
supremå µi urmåtorul dupå David la vârful împåråøiei sale. În cele din urmå a
venit ziua când tronul lui David a trebuit så treacå la unul dinte fiii lui David.
Erau doi candidaøi. Adonia era mai în vârstå µi mai experimentat. Solomon era
foarte tânår µi complet lipsit de experienøå. Ioab a trebuit så hotårascå pe cine så
sprijine în lupta pentru tron.
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David proclamase deja cå Solomon va domni în locul lui. Dar David era
båtrân µi slåbit. Adonia era mai mult ca sigur câµtigåtorul în aceastå disputå.
Ioab nu-µi putea permite så-l sprijineascå pe învins. Era în joc poziøia lui de
cåpetenie supremå. Ωi Ioab a ales så-l sprijine pe Adonia.
Când Solomon a ajuns la tron, Ioab nu mai avea nici o opøiune. Nu se mai
putea face nici o manevrå. Nu mai putea ucide pe nimeni. Nu mai era nimeni la
care så apeleze. Ioab era la sfârµitul drumului lui. Viaøa µi faptele lui erau aduse
la luminå. Era ziua judecåøii. Ωi Ioab, cåpetenia supremå, cel mai renumit luptåtor
din Israel, a descoperit cå toate lucrårile lui au fost paie, fân, trestie.
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CÅPETENIA SUPREMÅ
Aceasta este istoria unui om mare. A unui luptåtor. A conducåtorului oµtirii
lui Israel, poporul lui Dumnezeu. Pe vremea împåratului David, când Israel a
dobândit cea mai mare putere a lui, cåpetenia supremå a tuturor oamenilor de
råzboi a fost Ioab.
Ioab era nepotul împåratului. Era fiul Øeruiei, sora lui David. Ioab avea doi
fraøi numiøi Abiµai µi Asael, care, la rândul lor, erau µi ei niµte oameni viteji. Ioab
înså a fost o personalitate aµa de puternicå, încât Scriptura face adeseori referire
la fraøii lui în lumina relaøiei lor cu Ioab. De exemplu, 1 Cronici 11:20 spune:
„Abiµai, fratele lui Ioab, era cåpetenia celor trei.“ Când se relateazå istoria celor
patruzeci de ani de domnie ai lui David, Ioab este umbrit numai de împåratul
David însuµi. Existå, aµadar, multe lucruri pe care Domnul vrea så ne înveøe din
viaøa µi exemplul unui asemenea om mare.
Ioab era cam de aceeaµi vârstå cu David, cu toate cå era nepotul lui David.
David era cel mai tânår fiu al lui Isai, iar Øeruia, mama lui Ioab, era probabil
dintre cei zece copii mai mari. În repetate rânduri Ioab este pomenit ca fiu al
Øeruiei µi nici måcar nu ni se spune numele tatålui lui. În timp ce aproape toøi
bårbaøii din Scripturå sunt pomeniøi dupå numele tatålui lor (de exemplu, David,
fiul lui Isai), Ioab este pomenit întotdeauna dupå numele mamei lui. El este fiul
Øeruiei, µi acest lucru accentueazå înrudirea lui cu David.
Probabil cå Ioab µi David au crescut împreunå µi relaøia dintre ei era mai degrabå
una de fraøi decât de unchi µi nepot. Ωi dacå e så spunem ceva despre Ioab, trebuie
så începem cu devotamentul lui absolut faøå de David, ruda µi împåratul lui. Odatå,
cu prilejul unei campanii militare, Ioab µi oµtirea au cucerit cetatea împåråteascå a
amoniøilor. Când nu mai råmåsese altceva de fåcut decât så intre triumfåtor în cetate
µi så ia prada, Ioab a dispus o pauzå în luptå µi a trimis lui David urmåtorul mesaj:
„Am început lupta împotriva Rabei µi am pus ståpânire pe cetatea apelor; strânge
acum cealaltå parte a poporului, tåbåråµte împotriva cetåøii µi ia-o, ca så n-o iau eu
µi så vinå asupra mea cinstea ei“ (2 Samuel 12:27-28). Astfel, David a venit µi µi-a
condus oµtirea în cetatea capturatå µi i s-a dat slava biruinøei, iar coroana împåratului
amonit a fost puså pe capul lui David.
Så ne gândim din nou la devotamentul lui Ioab faøå de David, de data aceasta
cu prilejul råscoalei lui Absalom, fiul lui David. Ioab a avut o legåturå strânså
cu Absalom. Ωi când tot Israelul s-a lepådat de David µi l-a fåcut împårat pe
Absalom, Ioab ar fi putut så råmânå µi så continue så fie cåpetenia oµtirii lui
Israel. O asemenea atitudine ar fi putut fi justificatå cu uµurinøå. Råscoala a fost
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voinøa poporului. David însuµi nu era sigur cå nu pierduse favoarea Domnului µi
cå binecuvântarea lui Dumnezeu nu era peste Absalom. Totuµi, în loc så se agaøe
de îndreptåøirea avantajoaså care i-ar fi permis råmânerea în poziøia lui înaltå de
cåpetenie supremå, Ioab a fugit din cetate cu David µi a pribegit prin pustia
nesigurå împreunå cu împåratul lui. Nu este nici o îndoialå cu privire la
devotamentul lui Ioab faøå de împårat, dar aici trebuie så punem o întrebare în
legåturå cu viaøa lui Ioab µi cu propria noastrå viaøå: „Este suficient devotamentul
faøå de împårat? Va fi devotamentul faøå de Domnul nostru suficient ca så putem
fi biruitori pânå la sfârµit?“
Ioab avea, de asemenea, discernåmânt în probleme spirituale. În zilele când
David a såvârµit nebunia de a numåra poporul lui Israel (poporul despre care
Dumnezeu a spus a îl va face prea numeros ca så poatå fi numårat), Ioab a sesizat
greµeala µi a încercat så-l convingå pe David så nu facå aµa ceva. Gândiøi-vå, de
asemenea, cå atunci când Absalom a tråit în exil (înainte de rebeliunea lui), Ioab
a sesizat cå inima împåratului tânjea dupå fiul såu µi, astfel, a realizat o împåcare
între cei doi. În felul acesta, Ioab a slujit ca pacificator. Så ne punem acum o altå
întrebare: „A fost discernåmântul în lucrurile spirituale suficient pentru Ioab? Ωi
va fi el suficent pentru noi ca så råmânem biruitori?“
Vedem deci cå Ioab era devotat împåratului såu µi nu era insensibil la lucrurile
privitoare la Dumnezeu. Acestea sunt însuµiri frumoase, fårå îndoialå, dar pot så
vå spun un lucru despre Ioab care îi aratå caracterul mai mult decât orice alt
eveniment din viaøa lui.
David a ajuns la tron peste tot Israelul când avea 37 de ani. La scurt timp
dupå asta, David µi-a condus oµtirea la cucerirea Ierusalimului de la Iebusiøi.
(Lui David i se aråtase cå Ierusalimul era cetatea unde Dumnezeu voia så-Ωi
aµeze numele.) „Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.“ Dar
David a luat cetåøuia Sionului: aceasta este cetatea lui David. David zisese:
Oricine va bate cel dintâi pe iebusiøi va fi cåpetenie µi domn.“ Ioab, fiul Øeruiei,
s-a suit cel dintâi, µi a ajuns cåpetenie“ (1 Cronici 11:5-6).
Ce râvnå a avut Ioab pentru Domnul! Da, râvnå. Ce devotament a aråtat el
faøå de David! Da, devotament. Dar ce dorinøå evidentå, totalå, oarbå, nebunå a
demonstrat Ioab poftind puterea, autoritatea de cåpetenie supremå. Toøi vitejii
erau prezenøi acolo în acea zi, dar vå spun cå niciunul nu a avut vreo µanså. De
îndatå ce i-a råsunat în urechi provocarea lui David, Ioab a øâµnit ca o sågeatå,
ståpânit de dorinøa neståpânitå de a apuca poziøia cea mai înaltå din øarå,
urmåtoarea dupå cea a împåratului. Ωi Ioab a apucat acel lucru pe care se trudise
întreaga lui viaøå så-l obøinå. Aµa a devenit Ioab cåpetenie supremå. Printr-o
ambiøie neîngråditå de a deøine controlul, autoritatea, puterea, de a fi cineva. Da,
urâtå ambiøie.
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Poate va spune cineva cå poporul Domnului trebuie så fie plin de ambiøie
pentru Dumnezeu. Cå toate cå må îndoiesc serios de justeøea unei astfel de idei,
susøin cu tårie cå 90% din ambiøia lui Ioab nu a fost pentru Domnul, ci pentru el
însuµi. Ωi aceasta nu era decât exprimarea naturii adamice cåzute cu care s-a
nåscut. Apoi, poate altcineva va spune cå Ioab s-a nåscut cu o dozå excesivå de
ambiøie omeneascå. Se poate cå aµa e, dar, într-o måsurå sau alta, toøi suntem
loviøi de acest blestem. De aceea µi analizåm viaøa lui Ioab - ca så nu fim purtaøi
de ambiøie µi astfel så producem pagube în casa lui Dumnezeu la care suntem
chemaøi. Så învåøåm câteva lecøii din viaøa unui om care poate fi foarte bine
prototipul ambiøiei oarbe, nebune, urâte - µi totul în numele lui Dumnezeu.
Au existat trei evenimente în viaøa lui Ioab care aratå cum aceastå laturå a
ambiøiei i-a distorsionat complet gândirea, voinøa µi sentimentele. Acestea sunt
trei evenimente cruciale în care, dacå Ioab s-ar fi predat lui Dumnezeu, am fi
putut så vorbim despre Ioab învingåtorul, omul credinøei. În loc de aceasta, Ioab
a ståruit în a-µi croi el soarta µi, procedând astfel, a renunøat la lucrarea pe care
Dumnezeu ar fi putut-o face în viaøa lui.
Primul eveniment a avut loc când David a fost împårat peste seminøia lui
Iuda, dar nu era încå împårat peste tot Israelul. Fiul lui Saul, Iµ-Boµet, a urmat la
tron dupå tatål lui, dar adevårata putere era deøinutå de Abner, unchiul lui Saul µi
cåpetenia oµtirii. În acele zile oµtirea lui Iuda era în luptå cu cea a lui Israel.
Într-o zi, Ioab împreunå cu câøiva oameni de-ai lui David s-au angajat în
luptå împotriva lui Abner µi a câtorva dintre oamenii lui. În timpul conflictului,
Abner s-a våzut silit så-l ucidå pe Asael, fratele lui Ioab. Abner încercase så
evite acest lucru, dar Asael n-a vrut nicidecum så se dea la o parte.
Mai târziu, Abner a hotårât så se foloseascå de influenøa lui pentru a convinge
tot Israelul så-l urmeze pe David. Abner µi David s-au întâlnit µi au ajuns la o
înøelegere. (În acea perioadå Ioab fusese într-o misiune militarå.) Când Ioab s-a
întors, a auzit despre înøelegerea dintre cei doi.
Care ar fi trebuit så fie reacøia lui Ioab? În mintea lui ar fi trebuit så înøeleagå
cå David avea discernåmântul µi autoritatea de a încheia acea înøelegere. Emoøiile
lui ar fi trebuit så fie dominate de realizarea faptului cå Abner l-a ucis pe fratele
lui în luptå µi astfel råzbunarea nu fåcea parte din cursul firesc al lucrurilor.
Voinøa lui ar fi trebuit så fie predatå lui Dumnezeu, chiar dacå exista posibilitatea
ca David så-l numeascå pe Abner drept cåpetenie supremå.
Care a fost înså reacøia lui Ioab? Voinøa lui Ioab de a se ajunge la vârf a
afectat fiecare parte a fiinøei lui. El locuise cu David în peµteri µi slujise
împåratului lui în mijlocul greutåøilor µi necazurilor. Ioab dobândise o poziøie de
autoritate printre oamenii lui David µi simøea cå era aproape de øinta lui, µi anume
aceea de a fi cåpetenie supremå. Acum a apårut Abner ca un obstacol pe cårarea
lui. Toate acestea au slujit la distorsionarea minøii lui Ioab, pânå ce el a fost
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sigur cå Abner urmårea så-l înµele pe David. În fine, setea profundå de råzbunare
pentru moartea fratelui såu au inundat complet sentimentele lui Ioab.
Iatå cum a acøionat Ioab. A trimis niµte mesageri dupå Abner, så-l cheme
înapoi. Apoi Ioab s-a råzbunat pentru moartea fratelui såu ucigându-l pe Abner,
în timp ce se prefåcea cå îi oferå prietenia. Råzbunând moartea fratelui såu, Ioab
a eliminat µi un rival de la funcøia de cåpetenie supremå.
Al doilea eveniment a avut loc la scurt timp dupå råscoala lui Absalom.
Când inima poporului a trecut de partea lui Absalom µi Absalom a fost fåcut
împårat în locul lui David, Absalom l-a numit pe nepotul lui David, Amasa,
drept cåpetenie supremå a oµtirii lui Israel. Mai târziu, dupå ce Absalom a murit,
David a încercat så restabileascå unitatea în poporul såu µi a anunøat o decizie:
cå îl va înlocui pe Ioab din funcøia de cåpetenie supremå a lui Israel. David a
anunøat cå îl va numi pe Amasa, vårul lui Ioab, nepotul lui David (de la o altå
sorå), cel pe care îl alesese Absalom drept cåpetenie supremå.
Care ar fi trebuit så fie reacøia lui Ioab? În mintea lui ar fi trebuit så înøeleagå
cå David avea discernåmântul µi autoritatea de a face aceastå alegere. Emoøiile
lui ar fi trebuit så fiedominate de realizarea faptului cå, deµi Amasa condusese
oµtirea lui Israel în luptå împotriva lui David µi a lui Ioab, el procedase astfel în
calitatea lui de soldat loial al lui Israel – poporul care îl fåcuse pe Absalom
împårat al lui. Voinøa lui Ioab ar fi trebuit så fie supuså lui Dumnezeu, ca
Dumnezeu så îl numeascå în funcøie sau så îl lase så cadå.
Care a fost înså reacøia lui Ioab? Voinøa lui Ioab de a se øine cu tot dinadinsul
de poziøia lui înaltå a afectat fiecare parte a fiinøei lui. Ioab nu a vrut så existe
fårå a avea acea poziøie înaltå. El râvnea la stima µi respectul care i se cuveneau
lui în calitatea lui de cåpetenie supremå. Totul îi aparøinea lui, era câµtigat de el.
Nimeni nu putea så i-l ia. Toate acestea au contribuit la distorsionarea minøii lui
Ioab, pânå ce el a fost sigur cå David såvârµea cea mai mare greµealå din întreaga
lui domnie. Ioab a ajuns convins cå era datoria lui så-l fereascå pe împåratul lui
de la a face o asemenea prostie. Sentimentele lui Ioab au început så fie inundate
de nemuløumire. Så ia oare locul lui Ioab un trådåtor al împåratului? Un om care
merita moartea? Un om care, deµi era nepotul împåratului, era un bastard µi fiul
unui ismaelit?
Iatå cum a acøionat Ioab: l-a ucis pe Amasa în timp ce se prefåcea cå îi este
prieten – chiar în timp ce îi dådea o sårutare fråøeascå. Trecând peste alegerea
fåcutå de împårat, Ioab a eliminat, de asemenea, un rival de la funcøia de cåpetenie
supremå.
La acest punct, poate cå te întrebi, iubite cititor, de ce a acceptat David toate
acestea? De ce nu l-a îndepårtat, pur µi simplu, pe Ioab din funcøie? Råspunsurile
sunt multe – Ioab era foarte capabil, Ioab îi slujise lui David cu credincioµie, Ioab
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µi David erau fraøi, pentru a menøiona doar câteva. Dar probabil cel mai gråitor
råspuns a fost rostit de pe buzele lui David cu mai multe ocazii. „Fiii Øeruiei sunt
prea puternici pentru mine“. Ωi, reøineøi, David însuµi era un ucigaµ. Så îl judece el
pe Ioab? David a fost gata så Îl lase pe Domnul så hotårascå.
Dar în loc de a încerca så råspund întrebårii privitoare la reøinerea lui David
de a-l judeca pe Ioab, mai degrabå aµ pune eu o întrebare. În creµtinåtatea de
aståzi sunt milioane de organizaøii µi slujiri care au în frunte câte un Ioab – un
Ioab competent, capabil, ambiøios, carnal. De ce îi laså Domnul pe aceµti oameni
în poziøii de putere µi vazå? Cine µtie câøi oameni au „ucis“ ei în drumul lor spre
vârf? Întotdeauna cu o sårutare. Întotdeauna cu o pretinså prietenie. De ce îi
suportå Dumnezeu pe aceµti oameni µi îi laså så parå cå sunt reprezentanøii Lui,
purtåtorii Lui de cuvânt, numiøii Lui?
„Darurile µi chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile“ (Romani 11:29,
NASB).
Domnul îi înzestreazå pe oameni cu daruri µi apoi face un pas înapoi pentru
a-i urmåri µi a afla tot ce este în inima lor. Este oare o inimå ca a lui David (în
întregime pentru Domnul) sau o inimå ca a lui Ioab, în care darul spiritual devine
un slujitor al poftelor µi ambiøiilor vieøii adamice cåzute, naturale? Dumnezeu
vrea så µtie ce este în inimå µi, astfel, El aµteaptå µi priveµte µi-l laså pe acel om
corupt în poziøia de cåpetenie supremå – care-µi zideµte un imperiu, cerµeµte
bani, îµi protejeazå slujba lui cu orice preø.
Eu cred cå aceste lucruri sunt mai mult decât doar interpretårile µi exemplele
mele. Întâmplårile din vieøile lui David µi Solomon ne sunt låsate de Domnul ca
simboluri µi umbre ale slujirii lui Cristos, atât în slujirea Lui påmânteascå, precum
µi în slujirea prin intermediul adunårii (David); µi în împåråøia Lui dupå revenirea
Lui (Solomon). (Acestea nu sunt singurele lucruri pe care David µi Solomon le
prefigureazå – dar asta e o altå poveste). Dupå cum veøi vedea, Ioab nu a fost
låsat la nesfârµit så nu fie judecat. Ωi pentru noi va veni o judecatå care începe cu
casa lui Dumnezeu.
Al treilea eveniment din viaøa lui Ioab care aratå cât era de dominat de ambiøia
lui omeneascå a avut loc la sfârµitul domniei împåratului David. Am putea accepta
cå nu era de mirare a se face confuzie între Absalom µi Solomon referitor la care
era cu adevårat alesul lui Dumnezeu. (Numele lor sunt foarte asemånåtoare).
Aceasta, desigur, pânå ce a ajuns så se vadå ce era în inima lui Absalom. Totuµi,
la sfârµitul domniei lui David, nu se mai justifica nici o confuzie între Solomon
µi Adonia. Domnul spusese, prin David, cå Solomon urma så preia tronul. David
înså ajunsese båtrân µi slab, iar Solomon era tânår µi lipsit de experienøå. Din
punct de vedere strict natural µi omenesc, Adonia pårea mai potrivit så-i urmeze
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lui David pe tron. Nu vom fi surprinµi så descoperim cå, încå o datå, ambiøia
stricatå din inima lui Ioab de a råmâne cåpetenie supremå i-a sucit µi distorsionat
astfel mintea, voinøa µi sentimentele, încât µi-a oferit sprijinul lui Adonia, cel
care pårea a fi alesul (dupå ochii cårnii), µi nu lui Solomon, alesul Dumnezeului
celui viu.
Dupå ce Solomon s-a suit pe tron µi sfârµitul lui David s-a apropiat, David ia spus lui Solomon referitor la Ioab: „Ωtii ce mi-a fåcut Ioab, fiul Øeruiei, ce a
fåcut celor douå cåpetenii ale oµtirii lui Israel, lui Abner, fiul lui Ner, µi lui
Amasa, fiul lui Ieter. I-a omorât; µi a vårsat în timp de pace sânge de råzboi µi a
pus sângele de råzboi pe cingåtoarea cu care era încins la mijloc µi pe
încåløåmintea din picioare. Få dupå înøelepciunea ta µi så nu laµi ca perii lui cei
albi så se pogoare în pace în locuinøa morøilor.“
Dupå cum am menøionat mai înainte, Solomon prefigureazå împåråøia care va
veni a Domnului nostru; odatå cu venirea acesteia, va avea loc o judecatå (nu pentru
cei nemântuiøi) pentru cei credincioµi. Când Solomon a ajuns pe tron, aceasta a fost
ziua judecåøii pentru Ioab. Care a fost råsplata lui Ioab la scaunul de judecatå al lui
Solomon? Care va fi råsplata ta la scaunul de judecatå al lui Cristos?
Mai întâi, poziøia de cåpetenie supremå i-a fost luatå µi datå unui om numit
Benaia. Apoi Solomon i-a poruncit lui Benaia så-l execute pe Ioab; „µi ia astfel
de peste mine µi de peste casa tatålui meu sângele pe care l-a vårsat Ioab fårå
temei.“
Care a fost reacøia lui Ioab? A fugit la cortul Domnului µi s-a apucat de
coarnele altarului. Ωi care va fi reacøia multor oameni mari ca Ioab când se vor
gåsi înaintea scaunului de judecatå al lui Cristos? Vor face apel la sângele scump?
Nu le va fi de nici un folos acolo, cåci aceea nu va fi o judecatå cu privire la
viaøa veµnicå, ci una privitoare la råsplatå în împåråøia lui Dumnezeu. Va spune
Domnul: „Luaøi-i ce are µi daøi-i altuia; iar pe el aruncaøi-l în întunericul de
afarå“ (departe de prezenøa împåratului)? Sau va spune: „Bine, rob bun! Intrå în
bucuria ståpânului tåu.“
Altarul din cortul lui Dumnezeu nu l-a påzit pe Ioab la scaunul de judecatå al
lui Solomon. Ioab a fost înjunghiat µi îndepårtat din împåråøie µi îngropat în pustie.
Dar cine a fost acel Benaia µi ce reprezintå el? Benaia a fost una dintre
cåpeteniile vitejilor. David îl numise pe Benaia (nu era ceva ce så-øi însuµeµti
singur) så fie peste cheretiøi µi peletiøi. Ωi cine erau aceµti cheretiøi µi peletiøi?
Erau filisteni care se separaserå de necuråøia neamurilor µi se dåduserå pe ei
înµiµi Domnului µi lui David. Erau viteji. Credincioµi. Oameni care cåutau nu
så-µi placå lor înµiµi, ci lui David, împåratul. Ei au fost oamenii lui David în
perioada anilor petrecuøi în peµterå. Au fost oamenii lui David în timpul råscoalei

16

lui Absalom. Ωi au fost oamenii credincioµi ai lui David, ajutând la aducerea la
tron a lui Solomon. În timp ce Ioab se øinea cu dinøii de locul cel mai de cinste de
lângå David, Benaia îi conducea cu umilinøå pe acei oameni credincioµi, de
neclåtinat, ale cåror inimi aparøineau în întregime împåratului. O parte însemnatå
din oµtirea lui Ioab a fost gata så-l urmeze pe Absalom, dar trupele lui Benaia au
råmas credincioase pânå la ultimul om. Toøi oamenii din Israel µtiau despre Ioab
µi faptele lui måreøe, dar Benaia µi oamenii lui erau niµte anonimi cårora nimeni
nu le aduce osanale - erau oameni ce fuseserå „stråini“ µi care erau în afara
curentului principal din Israel.
Ce prefigureazå Benaia? Ce reprezintå el? Nimic mai puøin decât inimile
oamenilor credincioµi lui Cristos, ai acelora care stau de partea Domnului în
afara sistemului religios corupt. Sunt sfinøi ai lui Dumnezeu care nu vor så meargå
pe calea lui Ioab, ci s-au dat pe ei înµiµi Domnului Isus Cristos, Capul trupului,
Ståpânul casei, Împåratul împåråøiei; creµtini dedicaøi cu toate fibrele fiinøei lor
lui Isus Cristos, Domnul tuturor; printre aceµtia, ambiøia cåzutå nu îµi gåseµte
locul. Acesta este Benaia!
Acum aµ vrea så vå întreb, cât de mare a fost nebunia lui Ioab? Mergeøi µi
cercetaøi Scriptura. Vitejii împåratului David sunt trecuøi în douå locuri diferite.
Citiøi în amândouå. Îl veøi gåsi acolo pe Benaia. Acolo sunt µi fraøii lui Ioab,
Abiµai µi Asael. Îl veøi gåsi acolo chiar µi pe Naharai, purtåtorul armurii lui Ioab.
Dar nu-l veøi gåsi acolo pe, probabil, cel mai viteaz dintre toøi. Cåci Ioab, cåpetenia
supremå, µi-a pierdut moµtenirea.

Postscriptum
Aµ dori så spun o vorbå despre atitudinea împåratului David faøå de fiul såu,
Absalom. Are doar o legåturå secundarå cu istoria lui Ioab, dar s-ar putea så ne
fie de folos o micå deviere.
David l-a iubit pe Absalom cu o dragoste de nezdruncinat. Când Absalom la ucis pe Amnon (fratele lui mai mare µi moµtenitorul tronului) ca råzbunare
pentru necinstirea de cåtre Amnon a surorii lui Absalom (µi pentru cine µtie ce
alte motive ce s-au mai putut ascunde în inima lui Absalom), dragostea lui David
pentru Absalom nu a fost nimicitå. Chiar µi atunci când Absalom a condus poporul
la råscoalå împotriva tatålui såu, David a continuat så-l iubeascå. Ωi când Absalom
a fost ucis de Ioab în lupta care a urmat råscoalei, David l-a plâns pe fiul såu aµa
cum numai un tatå îµi poate plânge fiul pe care-l iubeµte.
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Povestea împåcårii lui David cu Absalom dupå uciderea lui Amnon se gåseµte
în 2 Samuel capitolele 13 µi 14. Având în vedere relatarea Scripturii, så vedem
care a fost motivul atitudinii pe care a avut-o David în aceastå întâmplare. Dacå
l-a iubit aµa de mult pe Absalom, de ce au trebuit så treacå mai bine de cinci ani
pânå la o împåcare totalå? Tot ceea ce David trebuia så facå era så zicå doar o
vorbå µi Absalom ar fi fost lângå el. De ce a acøionat David aµa de contrar inimii
lui? Råspunsul îl gåsim în faptul cå David nu era numai tatål lui Absalom, ci era
µi împåratul uns de Dumnezeu. Ωi Absalom nu era numai fiul lui David, ci era µi
un posibil moµtenitor al tronului. Ca tatå al lui Absalom, David ar fi fost gata så
moarå pentru fiul såu. Dar ca uns al Domnului, el a trebuit så lase så se manifeste
adevårata naturå a inimii lui Absalom. El nu putea så se roage, så se linguµeascå,
så ståruie pe lângå fiul lui µi, fåcând astfel, så amâne descoperirea adevåratei
inimi a lui Absalom. În ciuda faptului cå în pieptul lui David båtea inima unui
tatå, el a fost întotdeauna conµtient de faptul cå el era autoritatea unså de
Dumnezeu µi nu putea så nesocoteascå acea ungere. Ca în multe alte cazuri,
acea ungere avea o importanøå deosebitå în ochii lui David.

(Aceste douå articole sunt din cartea A Hearth for the Stretch de
John Saunders, Copyright © 1988, Guardian Books, Memphis, TN,
USA)
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