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  Porţi faima Lui Isus !? 1 Împ.10:1-13 
 

A. Ascultă ce se aude. Transformă curiozitatea în mântuire!  
Am auzit deseori spunându-se că Evanghelia slujeşte de mântuire pentru unii, 
iar pentru alţii va sluji ca mărturie în ziua judecăţii. Încă de la căderea în păcat a 
primilor oameni, Domnul Dumnezeu a pregătit un mijloc de iertare, şi 
reabilitare a omului în relaţia lui cu Dumnezeu. Astfel pentru salvarea reginei 
din Seba Domnul L-a avut pe Solomon, pentru famenul etiopian l-a pregătit pe 
Filip, iar pentru tine m-a trimis astăzi Domnul pe mine. 
 Împărăteasa din ţara tămâiei Yemen, Seba, a auzit de Solomon, de faima 
lui, şi de la o distanţă de 2000 de km. de Ierusalim, ea pleacă să se convingă cu 
ochii ei, fiind curioasă din fire. Distanţa mare arată interesul ei mare şi 
contrastează adânc cu dezinteresul oamenilor faţă de slava Lui Dumnezeu. 
 
Ioan 5.44:’’Cum puteţi crede voi care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii 
altora, şi nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu?’’. 
 
a)Drumul de la Seba la Ierusalim este un drum greu. Această femeie era 
deosebit de bogată. Priviţi ce daruri a adus lui Solomon:v.10. Ea a dăruit 4,5 
tone de aur....etc..şi totuşi face acest drum. 
Drumul spre pocăinţă este un drum greu. A trebuit să lase comoditatea, luxul ei 
de acasă, confortul, dar ca să-l găseşti pe Domnul trebuie să mergi pe acest 
drum şi să renunţi la multe. 
 
b) O căutare în urma unei curiozităţi. Gen.25:3 ne spune de Avraam că după ce 
a murit Sara, s-a căsătorit cu Chetura şi a născut pe Seba-o rasă cuşită. Deci cei 
doi, Solomon şi Imp.din Seba erau rude îndepărtate.De acolo vine curiozitatea 
ei. Poate eşti născut din familie de credincioşi, şi de mult timp te.ai abătut de la 
Domnul. Nu vrei să te întorci? Plăteşte preţul căci se merită. 
 
c) O frământare mare în mintea ei – avea întrebări grele. Ea nu se simţea 
împlinită cu toate averile ei. Era un gol ce nu putea fi umplut de bogăţie. Se 
frământa, nu avea linişte.  
Psalm 4:8’’eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte 
deplină în locuinţa mea’’. 
Dragii mei, faima Lui Dumnezeu atrage. Dumnezeu de descoperă celor 
interesaţi.  
Isaia 55.6’’căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemaţi-l câtă vreme 
este aproape’’. 
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B. Faima lui Solomon – era privitoare la slava Domnului. Ce frumos! Neamurile 
să audă de noi că suntem faimoşi, datorită Dumnezeului nostru. De fapt pentru 
asta a fost ales poporul Domnului, şi noi de asemenea.  
 
Ce trist este când o Biserică este renumită pentru programele ei, pentru zidurile 
ei, pentru mulţimile ce se duc după predici bune, dar care niciodată nu sunt 
puse în practică. Îmi aduc aminte de un cuvânt al mulţimilor : ’’Mântuitorule 
unde ai fost, când ai plecat, de ce nu ai mai venit pe la noi, ne era dor de 
predicile Tale?’’ 
- Mă urmaţi dintr-un motiv greşit spune Domnul, de aceea Eu nu vreau să fiu 
Regele vostru. Ce fel de faimă ai tu? 
 Psalm 44.8 ’’Noi ne lăudăm cu Numele Lui’’. 2 Tes.1.4 ’’noi ne lăudăm cu voi în 
Bisericile Lui Dumnezeu pentru statornicia şi credinţa voastră...’’.  
 
Dacă porţi altă faimă, schimb-o repede. Schimbă-ţi faima. Ai o nouă ocazie 

acum, la sărbătoare ce stă să vină! 

 
C. Atitudinea acestei femei – determinarea ei: 
-Ea a venit la Solomon pentru a găsi răspunsuri la întrebările pe care o 
frământau. 
 
-Ea a venit pentru a aduce daruri. Ea ştia că la un aşa Dumnezeu când vii să I te 
închini, nu vii cu mâna goală. Ea şi-a dat seama că averile ei erau o nimica pe 
lângă ce deţinea Dumnezeul lui Solomon. Iacov 1:17 ’’tot ce este bun vine de la 
El; El este sursa tuturor binecuvântărilor ’’. 
 
-Venind înaintea lui Solomon, ea şi-a deschis inima, i-a spus tot ce avea pe 
inimă – un aspect al închinării. Solomon i-a răspuns la toate întrebările. Pavel în  
Fapte 20.27 :’’căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul Lui Dumnezeu’’. 
 

Trăieşti tu o viaţă care să-i provoace pe alţii: 
*Este o viaţă care-L recunoaşte pe Domnul în toate căile sale. 
Prov.3.6:’’recunoaşte-L în toate căile tale , şi El îţi va netezi cărările’’.               
Deuteronom 8:10-20’’când vei mânca şi te vei sătura, ..vezi să nu uiţi’’ 
 
*Este o viaţă care demonstrează înţelepciune în vorbire. 1 Împ.10.3. şi                       
1 Împ.4:29-34. 
 
*Este o viaţă care are răspunsuri pentru întrebările grele ale vieţii. Coloseni 4:6 
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*Este o viaţă care provoacă la sete după Dumnezeul cerurilor. Când aud de o 
aşa înţelepciune, de un aşa Dumnezeu, oamenii nu mai ţin cont de distanţe. Ce 
trist este că şi astăzi oamenii depun eforturi uriaşe şi se duc să se închine la 
ceva ce nu cunosc. 

 
O viață care stârnește admirația celor de aproape, dar și de departe: 

 
-Înțelepciune de sus: 1 Cor.1.21 și Iacov 3:15,17 
-Casa ta, Casa Domnului:1 Tim.3:15. 
-Bucatele:  hrana noastră duhovnicească.Ioan 6 
-Locuința slujitorilor Lui.Proverbe 31:10-31 
-Slujbele de la Casa Domnului. Efeseni 2:10 
-Hainele celor care-I slujeau - corespund caracterului și abilităților primite de la 
Domnul. Efeseni 4.24 ’’îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul Lui 
Dumnezeu, de o neprihănire şi o sfinţire pe care o dă adevărul’’. 
-Paharnicii – sunt cei care aduc bucurie Domnului. Psalm 23. Ce paharnic 
deosebit, Neemia. Nu îţi vine să crezi ce poate face un paharnic credincios, cu 
zelul şi bucuria lui. Am fost golit ca să fiu curăţit şi umplut! 
-Arderile de tot – jertfa Domnului Isus, suferinţa Lui, dragostea Lui. Isaia 53 
 
Mărturiile acestea i-au mişcat inima acestei femei. Dacă însă ar fi rămas doar la 
stadiu de auzire, nu L-ar fi cunoscut pe Domnul, şi binecuvântările Sale.  
  

  Credinţa se naşte auzind Rom.10:17 , dar nu „Veni,Vidi,Pleci”! 
 
Este un progres, şi o constatare: nici pe jumătate nu mi s-a spus din ce am 
văzut. Uneori lucrurile sunt greu de descris prin cuvinte, de aceea vino şi vezi, 
deschide-ţi inima, pune întrebări grele Domnului, uită-te la robii Săi, la 
închinarea lor, la slujbele lor, la arderea de tot, a lor şi a Domnului lor. 
 
v.7 spune :’’nu credeam până nu am venit şi am văzut cu ochii mei’’. 
 
Exclamă: 
 
*Ferice de oamenii tăi,de slujitorii tăi, care sunt necurmat înaintea ta,care aud 
înţelepciunea ta*- o referire la noi care stăm în prezenţa Lui şi devenim 
înţelepţi ca El.  
Prov.13.20.’’Cine umblă cu înţelepţii, se face înţelept’’. 
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Binecuvântează: 
 
V.8 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău! El ne-a aşezat în această 
poziţie cu un scop. 
Matei 12.42. Împ.de la Miazăzi  se va scula din morţi în ziua judecăţii alături de 
neamul acesta, şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca 
să audă înţ.lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon, şi tu 
stai nepăsător?!! 
 
Ce observăm aici? 
 
Împ.din Seba este în cer, şi la judecata finală ea va fi în norul ne martori pentru 
a-i condamna pe cei nepăsători, nu faţă de Solomon ,ci faţă de Unul mai mare 
decât Solomon, şi anume, Isus Domnul Domnilor. 
Această femeie nu ar fi fost atât de vestită, indiferent câte bogăţii ar fi avut, 
dacă nu l-ar fi căutat pe Domnul Isus;s-ar fi pierdut în negura vremilor. 
Magii nu ar fi fost vestiţi dacă nu L-ar fi căutat pe Mântuitorul Hristos. Famenul 
descris a ajuns faimos din acelaşi motiv, altfel ar fi rămas un nimeni. 
 
Tu ai fost astăzi în prezenţa Domnului Isus, a auzit, ai văzut înţelepciunea Lui, 
bogăţia Lui, Casa Lui, bucatele de la masă, slujitorii. Care este părerea ta? Vrei 
să se vorbească despre tine? 
  
Vrei tu să trăieşti o viaţă care să stârnească gelozia celor din jur, admiraţia lor, 
vrei să-i inviţi la dialog, să-i laşi să-ţi pună întrebări, să-L cunoască pe 
Dumnezeul tău? 
 
Ceea ce avea Solomon este un nimic pe lângă ce ne-a pregătit Domnul Isus 
nouă în cer. El este mai mare decât preoţii, mai mare decât Templul, mai mare 
decât orice se poate numi în cer sau pe Pământ. 
Fapte 10 .43 ’’toţi proorocii mărturisesc despre El, că oricine cred în El, capătă 
prin Numele Lui, iertarea păcatelor’’. 
 
Această femeie a plecat împlinită. A primit mult mai mult decât şi-a dorit sau 
decât a oferit. Tu cum vei pleca de aici? 
 
Famenul etiopian s-a dus într-un loc unde , foarte trist, nu L-a găsit pe Domnul 
şi a plecat dezamăgit. Dar Domnul l-a găsit pe famen! 
 
Blaise Pascal:’’Il caut pentru că m-a găsit’’! Amin! 


