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Sceptrul nu va pleca de la Iuda si nici toiagul de carmuire dintre picioarele 

Lui, pana va veni Cel Caruia ii apartine; si Lui ii vor fi supuse popoarele. 

 

Acest vechi verset, a carui origina si autor este Sfantul Duh, contine cateva 

dintre ultimile cuvinte rostite de patriarhul muribund al carui nume era 

Israel, omul cunoscut noua sub numele de Iacov. In timp ce batranul le 

rosteste, el stie ca vremea plecarii lui e aproape. Viata lui a fost una de pacat 

(al lui) si de har (al DOMNULUI). Lui Iacov pacatosul i s-a permis sa se 

lupte cu Dumnezeu si a primit binecuvantarea lui Dumnezeu. A mers 

schiopatand in Egipt si astfel calatoria lui sontoroaga prin aceasta lume a 

luat sfarsit intr-un pamat strain. Cand Iacov a ispravit de dat sarcini fiilor 

sai, si-a tras picioarele in pat, si si-a dat ultima suflare, si a fost strans la 

poporul sau (Geneza 49:33). 

 

Dar ce a fost acea parte in care a vorbit referitor la Iuda? Ce a vrut sa spuna 

despre un sceptru si despre venirea unuia caruia ii apartine? A, ascultati 

dragi crestini, auziti despre … 

… Sceptrul regelui prunc 

 

Geneza 49:10 -- Sceptrul nu va pleca de la Iuda si nici datatorul de lege 

dintre picioarele Lui, pana va veni Silo; si Lui ii vor fi supuse popoarele. 

 

Sceptrul este simbolul de carmuire al unui monarh regal. In cele dintai forme 

ale sale, sceptrul era un toiag lung pe care regele il tinea in mana lui dreapta 

atunci cand statea in picioare si vorbea poporului sau cand dadea un decret. 

Cand regele statea pe tronul lui, toiagul de carmuire era intre picioarele lui 

si, daca sceptrul era indeajuns de lung, se inclina inapoi, pe umarul 

monarhului. 

 

In istoria lumii au fost multe sceptre manuite de o gama larga de monarhi 

domnitori. Sceptre de rautate si toiaguri de ticalosie au fost folosite drept 

nuiele pentru asuprirea popoarelor si natiunilor. Chiar si despre regii buni s-a 

stiut ca au folosit deseori nuiaua. 



Spre exemplu, Estera a vorbit referitor la obiceiul regelui Ahasveros, Toti 

slujitorii regelui si poporul din tinuturile regelui stiu ca daca vreun barbat 

sau vreo femeie se duce fara sa fie chemat la rege inauntrul curtii 

interioare, exista o singura lege; toti la fel sa fie omorati, in afara de acela 

caruia regele ii intinde sceptrul de aur ca sa traiasca (Estera 4:11). 

 

Daca asta e situatia cu conducatorii acestei lumi, atunci cum e cu DOMNUL 

Dumnezeu? Ei bine, ganditi-va la sceptrul Lui dupa cum DOMNUL 

vorbeste referitor la Tronul si Sceptrul Fiului Sau: Tronul Tau Divin dureaza 

in veci. Sceptrul Tau Regal este un sceptru al dreptatii; Tu iubesti 

neprihanirea si nu poti sa suferi rautatea (Psalmul 45:6-7). Indraznesti tu, o, 

pacatosule si calcatorule al Legii lui Dumnezeu, indraznesti tu sa intri in 

Prezenta Lui fara de neprihanirea pe care o cere El? Presupui tu ca nu ai nici 

o rautate a gandului sau a vorbei sau a faptei ca sa te invite El la Masa Lui 

Regala?  

 

Asa e, o ticalosilor, barbat sau femeie sau tanar sau copil sau prunc, sa intri 

in prezenta Sa sfanta, perfecta, neprihanita fara o invitatie sau lipsit de 

calitatile corespunzatoare ar insemna sa fii distrus de mania Lui si aruncat in 

intunericul de afara unde este numai plans si scrasnirea dintilor. 

 

Apoi, cand Iuda si celelalte semintii ale lui Israel au fost izbavite din robia 

Egiptului si apoi, cum DOMNUL Dumnezeu Si-a tinut promisiunea ca 

sceptrul nu va pleca de la Iuda, nici datatorul de lege dintre picioarele Lui, 

pana va veni Silo; … apoi, cum DOMNUL Si-a tinut acea promisiune pe 

cand copiii lui Israel mergeau prin pustie, atunci a cazut la pamant Balaam, 

prorocul din vechime, si a declarat Il vad dar nu acum; Il privesc, dar nu de 

aproape: o Stea va iesi la iveala din Iacov si un sceptru se va ridica din 

Israel (Numere24:17). 

 

Astfel, cand s-a implinit vremea … in Betleemul din Iudeea cea pastrata a 

stralucit Steaua Natala facandu-i pe magii de la rasarit sa calatoreasca luni 

de zile ca sa caute o audienta cu Regele evreilor. Atunci a venit Silo, Printul 

Pacii, Datatorul de odihna. Astfel, cand Regele Universului Si-a tras prima 

suflare si S-a suit pe tron intr-o iesle, atunci a privit lumea  Sceptrul Lui 

regal. “Intrebati, ‘Cine este acesta?’ Este Isus Hristos, DOMNUL ostirilor!” 

Intrebati, “Ce este sceptrul regal al acestui Rege prunc?” 

   

Iata, oameni dragi, sceptrul Regelui; este Evanghelia – mesajul mantuirii. 

Ingerii au proclamat pastorilor Evanghelia si pastorii au proclamat-o 



enoriasilor: Nu va temeti; caci iata, va aduc o Veste Buna despre o mare 

bucurie care va veni la toti oamenii; caci in aceasta zi in cetatea lui David 

vi s-a nascut un Mantuitor, Care este Hristos Domnul (Luca 2:11-12).  

 

Regele isi ridica sceptrul si e purtat pentru lume pe umarul Monarhului – pus 

acolo pe cand copiii oamenilor L-au facut sa-Si duca propria cruce catre 

teribilul Loc al Capatanii. Cu bratele Lui intinse de la un capat la altul al 

toiagului Golgotei, Isus a fost botezat cu scuipatul omenirii si Sangele 

Divinitatii. Impovarat cu pacatele fiecarui barbat, femei, tanar si copil, El a 

indraznit sa intre in Locul prea Sfant … chiar in Prezenta DOMNULUI 

Dumnezeu Atotputernic. Ne intrebam noi oare de ce acest Leu din semintia 

lui Iuda … de ce acest Om al Pacii tipa in intunericul acelei zile, 

“Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai parasit!”?  Si dupa ce a 

platit pretul pacatelor tale, El a murit. I-au dat trupul jos si l-au pus intr-un 

mormant. 

 

De ce s-a culcat El intr-un loc atat de umil 

Unde mananca boul si magarul? 

Teme-te bun crestin; pentru pacatosii de aici 

Pledeaza Cuvantul tacut. 

Cuiele, sulita Il vor strapunge, 

Crucea va fi dusa pentru mine, pentru tine; 

Saluta, saluta Cuvantul intrupat, 

Pruncul, Fiul Mariei! 

 

Sceptrul este Evanghelia … Vestea Buna despre Hristos rastignit si inviat, 

despre Cuvantul facut trup si viu din nou, despre Regele inaltat si care 

domneste. Sceptrul este Vestea Buna care se intinde din cer si atinge fruntile 

celor ce sunt aproape si a celor ce sunt departe, toti cei pe care Domnul 

Dumnezeul nostru ii cheama la El (Faptele apostolilor 2:39). Apa curge din 

coasta Cuvantului si curata trupul si sufletul. Botezati in Hristos, acesti 

nascuti de sus au acum haina neprihanirii lui Hristos care le da voie sa intre 

cu aducere de multumire pe portile Lui si cu laude in curtile Lui (Psalmul 

100:4).  Sceptrul este Evanghelia si pe cand acel Cuvant de iertare trece 

peste copiii lui Dumnezeu ei sunt iertati si in urma lui minunata este 

perfectiunea si sfinteniea care ii declara mostenitori ai cerului. Sangele curge 

din coasta Trupului Cuvantului si aceasta mana de sus serveste acum nu o 

masa obisnuita ci un Banchet Regal atat aici cat si acolo, unul in care 

balustrada impartasaniei se intinde de la Prezenta DOMNULUI in cer pana 



la Prezenta Lui Reala aici, unul in care ingerii si arhanghelii si toata 

compania cerului iau parte la Ospatul Victoriei de la Dumnezeul nostru. 

 

Sceptrul nu va pleca de la Iuda si nici datatorul de lege dintre picioarele 

Lui, pana va veni Silo; si Lui ii vor fi supuse popoarele. Iata, prea iubitilor si 

bogat imbracatilor, a venit Silo. S-a implinit venirea Datatorului de pace. 

Ziua vesela a Datatorului de odihna e aici, si Lui ii vor fi supuse popoarele. 

 

Si ce e acesta supunere? Cea mai mare supunere e sa primesti de la 

DOMNUL Dumnezeu ceea ce El doreste sincer sa ai si ceea ce a castigat El 

pentru tine. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca tu sa crezi in El Cel pe 

care L-a trimis (Ioan 6:29). Supunerea popoarelor este sa crezi, sa traiesti, 

sa auzi, sa mananci, sa bei si sa pleci. Crede Vestea Buna a Mantuitorului ce 

s-a nascut pentru tine. Pastorii au crezut si au intrat in Prezenta Lui. Traieste 

in harul botezului tau prin care pacatele iti sunt mereu iertate. Auzi Cuvantul 

de iertare care ti se proclama de cate ori intri in aceasta casa sfanta. Ia si 

manaca Trupul lui Isus. Ia si bea Sangele lui Emanuil. Pleaca in pace. Amin. 

 

Sceptrul Regelui prunc 

        Geneza 49:10  

 

Peste taramuri si pe sub cer 

Se naste al lumii Rascumparator , 

Din pat de leagan la prima Venire, 

Un pas de prunc la a Lui coborare. 

De Nastere neprihanita cantam asta dimineata; 

Despre al fecioarei Fiu, Regele prunc. 

Pastori ai pamantului in Sion mergeti, 

Mieii cu al lui Iuda Leu vedeti. 

Slava arhangheilor nu inceteaza, 

Pe cand fericita Marie Pacea si-o imbratiseaza. 

Cu laptele mamei ast Prunc se hranea, 

El ce fiarelor painea cea de toate zilele le da. 

Pe cand tatal adoptiv alaturi ingenunchea, 

Ast Rege nou-nascut in ceruri inca domnea. 

Cu Sceptrul pasnic in a Lui mana, 

Catre tot pamantul intinde mana. 

Binecuvantarea Lui nu inceteaza, 

Si astfel noi putem, “Pleca in pace.” 
  (Michael L. McCoy, De Ziua Craciunului, 1999)   


