
Minunea scrisii in Cartea Dreptului 

Minunea scrisa in Cartea Dreptului 
Soarele ~i luna se opresc 

losua JO: 1-15 (losua 21:45) 

Scopul lecJiei: Sa ne ajute sa intelegem ca Dumnezeu care a 

fa.cut soarele ~i luna ~i le-a stabilit mersul, poate sa le porunceasca sa 

se opreasca. 

Versetul de aur: ,,Din toate vorbele bune pe care le spusese 
casei lui Israel Domnul, niciuna n-a 
ramas nefmplinita: toate s-au fmplinit. " 
(Josua21:45) 

Texte suplimentare de citit: Isaia 28 :21; 2 imparati 20: 11 ; 

Judecatori 5:20;Amos 8:9-12; Iov37:5-13; 2 Samuel 1: 17-18 

in cartea lui Iosua, Duhul Stant ne relateaza multe minuni pe 

care le-a facut Dumnezeu pentru popoml Israel, ca sa duca la 

indeplinire fagaduinta pe care El a facut-o patriarhilor, ~i sa-~i arate 

puterea ca sa-i motiveze pe israeliti sa se increada deplin in El. 
Minune a fost trecerea Iordanului ca pe uscat, minune a fost 

cucerirea tuturor cetatilor ~i uciderea celor 31 de imparati, (Iosua 

12:24) minune a fost cucerirea fiecarei bucati de pamant din Canaan, 

dar cea mai mare minune dintre toate, este faptul ca soarele ~i luna ~i

au oprit mersul ~i nus-au grabit sa apuna aproape o zi intreaga. Nici 

inainte ~i nici dupa, n-a mai fost o zi ca aceea, caci Dumnezeu lupta 

pentru Israel. El, Creatoml astrelor cere~ti, a putut sa le ~i opreasdi 

mersul. Tot universul este in mana Lui, El le-a stabilit mersul ~i El a 

putut sale ~i opreasca, sau sale incetineasca mersul. 
0 minune asemanatoare, sau poate ~i mai mare a fost 

experimentata de imparatul Ezechia, cu prilejul vindecarii lui, cand 
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Dumnezeu a dat cu zece trepte inapoi umbra din locul in care se 
pogorase, pe cadranul soarelui luiAhaz. (2 Imparati 20: 11) 

Minunea aceasta nemaipomenita a fost scrisa in Cartea 
Dreptului, o carte in care se scriau cele mai importante evenimente 
din istoria poporului Israel, pentru a se pastra aducere aminte ~i a nu 
se uita niciodata. 

Cartea Dreptului mai este numita o singura data in B iblie, in 2 
Samuel 1: 18, cu ocazia moqii lui Saul ~i Ionatan, cand David a 
compus o cantare speciala de jaJe ~i a poruncit copiiJor Jui Iuda sa o 
invete. Cantarea este numita ,,Cantarea arcuJui" ~i este scrisa in 
Cartea Dreptului. 

Tinand cont ca toate lucrurile au fost scrise cu un scop 
educativ, trebuie sa ne intrebam care este lectia pe care vrea 
Dumnezeu sane invete din aceasta intamplare. 

L CUM A PERCEPUT IOSUA MINUNEA DE LA GABAON 

,.Soarele ~i luna ~i-au oprit mersuJ ... "(Iosua 10: 13) 

J. Iosua este uimit ca Dumnezeu i-a ascultat rugaciunea 

,.losua a vorbit Domnului, ~i a zis in fata lui Israel: ,,Opre~te-
te soare asupra Gabaonului, ~i tu Inna asupra vaii AialonuJui ! " (Iosua 
10:12) 

Se poate deduce foarte clar, din aceasta reJatare, ca Iosua a 
vorbit mai intai Domnului, adica s-a rugat, ~i apoi, dupl\ ce a avut 
confirm.area ca rugaciunea lui este dup! voia Domnului, a vorbit in 
fata intreguJui Israel, soarelui ~i lunei. Israel trebuia sa fie martor la 
lucrarea unica pe care ova face Dumnezeu pentru poporul Sau. 

Este rugaciunea Jui Iosua prea indrazneata? S! ne amintim de 
ce spune Domnul lsus: ,,la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinta 
... " (Marcu 10:27) Cine ii cuno3fte pe Dumnezeu ~i planurile Lui, 
in~ sa cearl\ Jucruri mari, pentru ca Dumnezeu s! fie 
glorificat. 
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Cred ca Iosua a fost uimit, poporul Israel a fost uimit, 
vrajma~ii poporuJui Israel au fost uimiti, dar ~i noi suntem uimiti ca 
oumnezeu a facut o asemenea minune, pentru ca un oms-a rugat. 

2. /osua a infeles clit de mult iube~te Dumnezeu poporul Israel 

Dumnezeu a promis poporuJui Sau tara Canaan. Dar aceasta 
tara era stapanita de ~apte popoare idolatre ~i razboinice, ~i ele nu 
aveau de gand sa permita altui popor sa vina ~i sa le ia tara. Popoarele 
din Canaan au hotarat sa-~i apere tara, ele s-au unit ~i s-au luptat. 
Poporul Israel avea un singur aliat, pe Dumnezeu. El lupta pent~ 
poporul pe care ~i 1-a ales, ~i daca trebuia, El era gata sa opreasca ~1 

soarele in loc, ca sa asigure poporului biruinta. 
Iosua, eel dintai ~i-a dat seama cat de mult sunt iubiti de 

Dumnezeu, ~i a dat porunca sa se scrie aceasta minune in Cartea 
Dreptului. 

3. losua a viizut puterea lui Dumnezeu la /ucru 

Alaturi de Moise, in Egipt ~i in timpul celor 40 de ani in pustie, 
Iosua a vazut multe minuni care aratau puterea lui Dumnezeu. Dar sa 
se opreasca in loc soarele ~i luna, ca sa ajute pe poporul Israel sa 
biruiasca pe vrajm~ii lor, era ceva mai pres us de orice inchipuire. 

Cand lucreaza Dumnezeu, cine I se poate impotrivi? Puterea 
lui Dumnezeu se vede in multe feluri, daca te uiti cu bagare de seama 
in lucrurile facute de El. (Romani l :20) 

II. CE A FA CUT DUMNEZEU PENTRU A AJUTA POPORUL SA~U 

1. Dumnezeu 1-a incurajat pe Iosua 

,,Nu te teme de ei, caci ii dau in mainile tale ~i nici unul din ei 
nu va putea sta impotriva ta." (Iosua 10:8) 

in fata imp!ratilor uniti intr-o alianta militara nemaiintalnita, 
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lui Iosua nu i-a fost totuna, ~i era ingrijorat. Dar ce cuvant minunat a 
primit el din parteaDomnului. ,,Nute teme ... !" 

Dumnezeu cunoa~te toate problemele ~i temerile noastre ~i 
vrea sa ~e elibe__rez: de ~rice ingrijorare. Cand Capetenia o~tirii 
Domnulm este alaturi de not, nu avem nici un motiv de ingrijorare. 

2. Dumnezeu a pus in invalma1eala pe vrajma1ii poporului 
Israel 

Vrajma~ii lui Israel erau adunap. impreuna, dar in loc sa se 
ajute unii pe altii, se incurcau unii pe alp.i ~i nimic nu mergea bine. ~i 
nu put~a sa mearga pentru ca Dumnezeu ii incurca in gandurile lor, in 
planunle pe care le fiiceau ~i in poruncile pe care le dadeau. Duhul lui 
Dumn~z~u era la lucru ~i fiicea ca la Israel totul sa mearga bine, iar la 
canaamt1 totul sa mearga rau. 

Metoda aceasta a folosit-o Dumnezeu de multe ori pentru a-~i 
ajuta poporul Sau. 

3. Dumnezeu a luptat in mod direct impotriva vriijm~ilor 
luilsrael 

,,Domnul a facut sa cada din cer peste ei ni~te pietre mari ... " 
(Iosua 1 0: 11) 

. Nu ~tim ce a putut face Israel vrajma~ilor lor care fugeau, dar 
~tlm ce a facut Dumnezeu: ,,a facut sa cada din cer ni~te pietre mari de 
grindina." Cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai multi decat 
cei uci~i de copiii lui Israel. 

Chiar faptul ca in perioada aceea a anului a plouat ~i a batut 
piatra in Canaan, este o minune mare. Cu adevarat se poate spune ca 
toate foqele naturii erau de partea lui Israel. ~i era pentru ca 
Dumnezeu era de partea lor ~i lupta pentru ei. 

Tinand cont de toate acestea, nu trebuie sane mire faptul ca 
de~i ei sunt un popor mic, in comparafie cu marile imperii care au 
existat ~i i-au asuprit, ei au ramas in picioare, sunt in tara lor, tara pe 
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care Dumnezeu le-a dat-o, pe cand vrajma~ii lor care i-au asuprit nu 
mai exista. 

III. CE TREBUIE SA iNVATAM NOi DIN ACEASTA MINUNE 

J. Ca pentru Dumnezeu nimic nu este prea greu 

Pentru El, nu exista zid prea malt, vrajma~i prea tari, distante 
prea lungi, probleme prea grele ca sa nu poata fi rezolvate. Domnul 
nostru conduce universul acesta. El sta inca pe scaunul Lui de domnie 
~i totul trebuie sa se supuna inaintea Lui, pentru ca este Dumnezeu. 

Daca El ne-a ales din lume pentru mantuire ~i a inceput in noi 
o lucrare duhovniceasca, El o va ~i ispravi. Sane incredem in El ~i sa 
ne lasam modelati de Duhul Sfant. 

2. Ca Dumnezeu are metode uimitoare de lupta 

Cine s-ar fi gandit ca Dumnezeu ,,arunca cu pietre" in 
vrajma~ii Sai? Ca El ii poate pune in invalma~eala? Ca Elva opri in 

loc soarele ~i luna ca sa a jute pe poporul Sau? 
De Israel, canaanitii s-ar fi putut ascunde, dar de Dumnezeu nu. 

3. Ca biruin/ele de ieri 1i azi sunt o garanfie pentru ziua de 
miiine 

Vrajma~i mai vechi sau mai noi pot aparea pe scena istoriei ca 
sa incerce sa se impotriveasca poporului lui Dumnezeu, dar sa ne 
amintim ce a facut El vrajma~ilor din trecut. 

David a fost gata sa se lupte cu Goliat, pentru ca ~i-a amintit ca 
in trecut Dumnezeu 1-a izbavit din labele ursului ~i ghearele leului. ( 1 

Samuel 17:37) 
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4. Cii este mai bine sii fl de partea poporului Israel, deciit de 
partea vriijma~ilor Lui 

Gabaonitii s-au convins de acest lucru ~i au trecut de partea lui 
Israel. Ei au ramas in viata, chiar claca au trebuit sa lucreze pentru 
Israel. (Iosua 9: 26-27) 

Sane amintim de ce a promis Dumnezeu luiAvraam. (Genesa 
12:3) 

Concluzie: 
Toate minunile care sunt scrise in Cartea Domnului sunt scrise 

pentru a ne inspira sa ne incredem mai mult in Dumnezeu. ~i ar fi 
intelept sa nu ne oprim la minuni, ci sa mergem la Cel care le-a racut, 
pentru a ne atrage atentia asupra Sa. 

-Sa retinem cuvintele Domnul Isus: ,,La Dumnezeu toate sunt 
cu putinta." 

-Ce minune va impresionat eel mai mult? 
- ~titi ca ~i voi sunteti o minune a harului lui Dumnezeu? 

(Psalmul 139: 14) 
- Cum va explicati mantuirea unui om pacatos? (Exemplu: 

Saul din Tars) 
-Ce minune doriti sa mai vedefi ca sa va incredeti mai mult in 

Domnullsus? 
-~titi ca trebuie sa va rugati ca sa vedefi minuni? 
- ~titi cantarea: ,,E-o minune ~i vara ~i iama ~i cerul 

instelat... ?" 
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Schita prescurtata a lecpei 

Israel 

Israel 

maine 

Minunea scrisii in Cartea Dreptului 
Soarele ~i Luna se opresc 
Iosua JO: 1-15 (Iosua 21:45) 

Introducere 

I. Cum a perceput losua minunea de la Gabaon 
1. Iosua este uimit ca Dumnezeu i-a ascultat rugaciunea 
2. Iosua a inteles cat de mult iube~te Dumnezeu poporul Israel 
3. Iosua a vazut puterea lui Dumnezeu la lucru 
II. Ce a facut Dumnezeu pentru a ajuta poporul Sau 
1. Dumnezeu 1-a incurajat pe Iosua 
2. Dumnezeu a pus in invalma~eala pe vrajma~ii poporului 

3. Dumnezeu a luptat in mod direct impotriva vrajma~ilor lui 

III. Ce trebuie sa invatam noi din aceasta minune 
1. Ca pentru Dumnezeu nimic nu este prea greu 
2. Ca Dumnezeu are metode uimitoare de lupta 
3. Ca biruintele de ieri ~i azi sunt o garantie pentru ziua de 

4. Ca este mai bine sa fi de partea poporului Israel, decat de 
partea vrajma~ilor lui 

I Concluzie: 
Toate minunile care sunt scrise in ,,Cartea Domnului" sunt 

: scrise pentru a ne inspira sane incredem mai mult in Dumnezeu. 
: Sa nu ne oprim numai la minune, ci sa mergem la Cel ce a :facut 

minunea. 

" 
E-o minune cand soarele apune, minune din ve~nicii ... " 
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