Minunea indulcirii ape/or amare

Minunea indulcirii apelor amare
Exodul 15: 22-27 (Romani 5:3,4)
Scopul lec/iei: Sa ne aminteasca tuturor ca ,,amaraciunile"
vietii sunt trecatoare.
Versetul de aur: ,,Ba mai mult, ne bucuram chiar ~i in
necazurile noastre; caci $lim ca necazul
aduce rabdare, rabdarea aduce biruin/a fn
incercare, iar biruin/a aceasta aduce
nadejdea." (Romani 5:3,4)
Texte suplimentare de citit: 2 lmparati 2:21; Galateni 3: 13;
loan 18: 11; Filipeni 3:8; FapteleApostolilor20:24; Rut 1:20
Niciodata Dumnezeu n-a fost a~a de aproape de poporul Israel,
ca atunci cand i-a scos din Egipt ~ii-a condus spre Canaan intr-un stalp
de foe, ~i ziua ~i noaptea. Cu o asemenea Calauza poti sa calatore~ti
toata viata ~i nu vei gre~i drumul. Fiecare pas pe care 1-au facut
israelitii a fost supravegheat de Dumnezeu.
Cea mai scurtli ruta spre Canaan ar fi fost prin tara filistenilor,
11 zile de mers. Dar ei nu erau inca pregatiti sa mearga pe drumul ace la
~i sa se confrunte cu un razboi. Dumnezeu i-a dus pe drumul care li se
potrivea eel mai bine. Era o cale aspra ~i singuratica, dar era Calea lui
Dumnezeu, neinteleasade oameni, dar era cea mai buna pentru ei.
Cand au ajuns in fata Marii Ro~ii, au dat de un obstacol care li
se parea de netrecut. Pentru ei a~a ar fi fost, dar cu Dumnezeu nu exista
obstacol care nu poate fi trecut. Dumnezeu s-a luptat pentru poporul
Israel, a despicat marea numai pentru ei, iar egiptenii, care n-au inteles
acest lucru, au fost inghititi de ape.
Pe tarmul celalalt al marii, cu uimire in priviri, Israel
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reflecteaza la minunea pe care o aveau in fata lor. Ei sunt cu totii bine
~i in pace, iar vrajm~ii lor, care au intrat dupa ei in mare, au fost
inghitili de ape. Pe malul marii, trupuri moarte, animate ~i arme
scoase la mal. Ce marturii ale distrugerii totale a vrajma~ilor lor.
Dupa cateva ore de bucurie, norul calauzitor se indreapta spre
Peninsula Sinai. Poporul parase~te pamantul fertil ~i se indreapta spre
cele mai aride locuri, f'ara vegetatie, f'ara izvoare de apa, fara a~ezari
omene~ti. Drumul nu era prielnic ~i nici de dorit de mers pe el, dar nu
ei au ales acest drum, ci Dumnezeu.
I.MOISE URMEAZA CU FIDEL/TATE NORUL CALAUZITOR
J.

Chiar dacii el cunoa~te un drum mai scurt

Moise era obi~nuit cu pustia ~i cu neajunsurile ~i riscurile ei.
E_l cuno~tea un drum mai scurt spre Canaan, dar nu o ia pe scurtatura,
c1 urmeaza cu fidelitate norul lui Dumnezeu. Moise se incredea mai
mult in Dumnezeu, decat in cuno~tintele sale geografice.
Un om care are o credinta temeinica, nu da inapoi niciodata,
nu cauta drumuri mai scurte ~i nu parase~te calauzirea divina, de
dragul unui drum mai u~or.
2. Chiar dacii poporul ciirtea impotriva /ui

Moise nu pune la vot Calea lui Dumnezeu, chiar daca
majoritatea oamenilor erau impotriva lui. Prin credinta, Moise a
rezistat ~i nu s-a lasat influentat de cartirile oamenilor. El prive~te spre
norul lui Dumnezeu ~i ii urmeaza.
intotdeauna au fost oameni care au cartit atunci cand au fost
confruntati cu eel mai mic neajuns. Dar un lucru este foarte clar: nici
un cartitor n-a intrat in Canaan.
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3. Chiar dacii n-a infeles atunci rostul suferinfei

Suferinta ~i neajunsurile nu sunt pe placul nimanui, ~i atunci
cand le experimentam, de cele mai multe ori nu le intelegem rostul.
Nu ~tim dad\ Moise a inteles la inceput rostul tuturor suferintelor ~i
neajunsurilor, dar la sfar~it a inteles ca nimic nu a fost la intamplare.
Calatoria prin pustiu devenea cu fiecare zi mai grea ~i mai
dureroasa. Apa pe care au avut-o in vasele lor s-a ispravit ~i setea a
inceput sa-i chinuie cumplit.
Cu ochii atintiti in zare, au zarit de departe ape multe la care sau grabit sa ajunga, dar spre marea lor dezamagire, apele au fost
amare ~i nu au putut sa bea.
In cal~toria vietii noastre, de multe ori ajungem la Mara, la
ape le amare ~1 nu ne putem stampara setea sufletului.
Ce avem de facut atunci? Au ajuns la Mara, pentru ca
Dumnezeu i-a calauzit.

.

1. Printr-o dezamiigire mare

Apa era, dar nu ~utea fi bauta. Sperantele lor erau legate de
~far~, ~ar _Ma~a ~e~e~use o mare d~zamagire. Poporul nu ~i-a
mchipmt ca va mtalm ~1 a~a ceva. Multi dintre calatorii spre Canaan
au c~ezut ca drumul va fi u~or, cantare ~i delectare. Dar a fost
sufennta, neajunsuri ~i dezamagire.
. Ce vom face cand vom ajunge intr-o asemenea situatie? Vom
:~1, ne v?m pla~g:, vo~ dori sane intoarcem inapoi, sau vom merge
mai~te pnn credmta, ~tund ca Dumnezeu n-a gre~it nici atunci cand
au aJuns la Mara.
2. Printr-o ingrijorare nejustificatii

Ce vom face? Ce vom bea? Ce vom manca?
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IL LA MARA SE iNCEARCA CREDINTA CELOR RASCUMPARATI
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Cand totul iti merge bine este u~or sa te increzi in Dumnezeu,
dar cand nu ai nici apa de baut, ce vei face? Dar tocmai in asemenea
imprejurari se vede calitatea credintei noastre. Dacli Dumnezeu
poartli de grija ~i pasarilor cerului, va avea grija ~i de aceia pe care i-a
rascumearat.
Ingrijorarea este semnul necredintei. Cand te conduce
Dumnezeu ~i tu urmezi calea Lui, nu exista nici un temei de
ingrijorare.
3. Printr-o suferin/a nepliicutii

Apa era amarli ~i nu putea fi bliutli. in unele situatii nu pare a~a
de grav ca nu ai apa de baut. Dar cand e~ti rupt de sete, apa este mai
importanta decat aurul.
De cate ori in viata nu se ajunge la asemenea situatie? Ce faci
cand ajungi la Mara ~i e~ti chinuit de o boala grea, de o suferinta
cumplitli sau de o durere neplacutli? Poporul a cartit, asta ~tiau, asta au
facut, dar Moise a strigat catre Domnul. Domnul era locul lui de
adapost ~i era un loc sigur.
Daca se intampla sli fim confruntati cu o suferinta neplacutli,
sa ne aducem aminte ca Domnul este un loc de sea.pare. (Psalmul
91:1,2)
/IL SOLUTIA LUI DUMNEZEU
PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI

Domnul i-a aratat lui Moise un lemn, pe care el 1-a aruncat in
apli ~i apa s-a facut dulce. (v. 25) Ce simplu, ce aproape de ei era
rezolvarea, dar n-au ~tiut. Le-a fost mai u~or sa carteascli decat sa se
smereasca ~i sa se roage lui Dumnezeu ~i sa ceara ajutorul Lui.
Orice amaraciune poate fi indulcitli, cu ajutorul lui
Dumnezeu.
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J. Lemnul este simbolul Domnului Ism; pe cruce
a) El este aproape de necazurile noastre

. ..
Mult mai aproape decat ne putem gandi. Amaraciunea v1etu
are menirea sane oblige sane uitam in sus. Sane silim s~-L g_a~im.
(Faptele Apostolilor 17:27) Domnul este aproape de ce1 cu 1mma
zdrobita.
b) El a fost aruncat in

focul suferintei
Pe lemnul crucii la Golgota a fost pentru Domnul Isus cea mai
mare amaraciune. Chiar Mantuitorul nostru a fost ingrozit de ea. Dar
~i El a strigat catre Domnul, ~i suferinta Lui a adus Lui ~i celor
credincio~i, o mare biruinta.
c) El a transformat amiiriiciunea in apii du/ce

Dupli rlistignirea Sa, valuri de indurare curg din Golgota
pentru callitorii din lumea intreaga.
Lui Moise, Dumnezeu i-a aratat un lemn, noua, Duhul Sfant ne
indreapta atentia spre lemnul crucii, cand Domnul Isus a murit, ~i prin
moartea Sa a ,,indulcit" viata noastra.
2. Lemnul este riispunsul Lui Dumnezeu la rugaciunea Lui

Moise

Nu la cartirile lor, ci la rugaciunea lui Moise. Tot ce trebuie sa
~tim este ca Dumnezeu are raspunsul potrivit la toate amaraciunile
vietii. Sa strigam catre El ~i sane lasam de cartit.
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IV. DE LA MARA LA ELIM

La Elim erau 12 izvoare de apa ~i 70 de finici.
1. Elim este foarte aproape de Mara

in loc sa stam ~i sa cartim la Mara, mai bine sa mergem mai
departe, la Elim. Cartirile lor au prelungit suferinta, n-au rezolvat
prob lema. Dar cu putin efort ar fi putut scapa repede de suferinta lor.
Daca cumva ai ajuns la Mara, nu uita ca Elimul este foarte
aproape de tine. Mergi inainte, dar fara sa carte~ti ~i vei ajunge la
Elim.

-Care a fost ,,Mara" voastrii? Cum ati suportat-o?
-Credeti cii israelitii mai vedeau norul ciiliiuzitor cand au ajuns
la Mara? ~i daca 1-au vazut, cum de au putut carti?
- Credeti ca drumul prin pustiu a fost instructiv pentru evrei,
saunu?
- Care credeti ca a fost cea mai importanta lectie pe care au
invatat-o?
' -Cum vi se pare voua drumul credintei?
- Sa nu uitam niciodata de promisiunea Domnului Isus: ,,lata
Eu sunt cu voi pana la sfar~itul veacului." (Matei 28: 20)

2. Elim este un dar ceresc pentru ciiliitorii spre Canaan

Dupa amaraciunea de la Mara, Israel a ajuns la Elim. Totul era
bine acolo, ape din bel~ug ~i umbra fmicilor racoritori. Dar
surprinzator este faptul ca, acum cand este bine, nimeni nu aminte~te
de Dumnezeu. La Mara au cartit impotriva Lui, la Elim nimeni nu-L
cheama sa-1 multumeasca. Nimeni nu-i ingrijorat ca Dumnezeu este
uitat.
3. Elimul nu este permanent, dar Dumnezeu riimane in veac

Tinta calatoriei lor nu este Elimul, ci Canaanul. Oricat de bine
a fost la Elim, nu puteau ramane aici pentru multa vreme. Elimul era
doar un popas scurt. Sa nu ne legam de Elim, ci de Durnnezeu. Umbra
fmicilor a fost trecatoare, dar umbra celui Preainalt este ve~nica.
Concluzie:
Sa invatam sa nu cartim cand trecem pe la Mara. Daca am
ajuns acolo, sa ne amintim de crucea Dornnului Isus ~i de slava care a
urmat.
-Credeti ca cartirile rezolva problemele?
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Schill prescurtati a lecfiei

Minunea indulcirii ape/or amare
Exodul 15: 22-27 (Romani 5:3,4)

Introducere

I. Moise urmeazi cu fldelitate norul ciliuzitor
1. Chiar daca el cunoa~te un drum mai scurt

2. Chiar daca poporul cartea impotriva lui
3. Chiar daca n-a inteles atunci rostul suferintei

II. La Mara se incearca credinta celor rascumparati

1. Printr-o dezamagire mare
2. Printr-o ingrijorare nejustificata
3. Printr-o suferinta neplacuta

III. Solutia lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemei
1. Lemnul este simbolul Domnului Isus pe cruce

a) El este aproape de necazurile noastre
b) El afost aruncat infocul suferinfei
c) El a transformat amaraciunea in apa dulce
2. Lemnul este raspunsul lui Dumnezeu la rugaciunea lui
Moise
IV. De la Mara la Elim
1. Elim este foarte aproape de Mara
2. Elim este un dar ceresc pentru calatorii spre Canaan
3. Elimul nu este permanent, dar Dumnezeu ramane in veac

Concluzie:
- Sa invatam sa nu cartim cand trecem pe la Mara.
- Sane amintim de crucea Domnului Isus.
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