Minuni care te "obliga" sd crezi

Minunea distrugerii lerihonului

Minunea distrugerii Ierihonului
Iosua 6: 1-16 (Proverbe 16:32)

. . Sco~ul lecJiei: Sa ne ajute sa mtelegem ca ascultarea de
Cuvantul lm Dumnezeu aduce biruinta

..

Versetul de aur:,, Ce/ incet la mdnie pre(uie~te mai mult decdt
un viteaz, ~i cine este stap<in pe sine
prefuie~te mai mult dec<it cine cucere~te
cetafi. " (Proverbe 16:32)
... _ !exte supJimentare de citit: Evrei 11:30; Iosua 2:21; 1
Imparat116:34; 2Imparati2: 18-22; Luca 19: 1-10; Marcu 10:46-52
. Dupa _40 de ani de calatorie prin pustie, poporul Israel, sub
cala~rrea ~m Iosua, ajunge m Canaan, tara pe care Dumnezeu a
prom1s-~ Im Avraa!11 ~~ u~ilor lui: C~ sa se desprinda total de Egipt,
a~ treb~1t sa 1:teaca Pr:111 Marea Ro~1e, 1ar ca sa se desprinda total de
y1ata dm pust1e, ?"e~mau s~ treaca lordanul, ~i 1-au trecut cape uscat,
1ar faptul acesta 1-a mgroz1t pe oamenii din Canaan. Unii din ei ~i-au
dat seama ca Dumnezeu conduce acest popor.
Iosua, ~ c~~itate de nou conducator, se gandea cum sa atace
.
le~?nul, cea dinta! c:tate, care era ca o poarta spre cucerirea tuturor
cetatllor. Dar else mtalne~te cu ,,Capetenia o~tirii Domnului" care-i
spune ce sa faca, ~i el a inteles ca de acum inainte Dumnezeu va
conduce toate razboaiele ~i el va trebui doar sa asculte de ce ii va
spune Dumnezeu.
Ce s-a in~mplat_ mai departe la Ierihon este greu de explicat
o~e.ne~te, dar cand e~t1 condus de ,,Capetenia o~tirii Domnului",
rum1c nu este prea greu. El are toata puterea m cer ~i pe pamant ~i este
'
Atotputernic.
Minunea aceasta are menirea sa ne invete cum sa ne purtam
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noi cand intalnim in viata ziduri malte, care par imposibil de trecut ~i
(lMamat. Prin credinta au cazut zidurile Ierihonului ~i tot prin credinta
poate cadea orice obstacol din calea copiilor lui Dumnezeu. (Evrei
11:30)
Armele cares-au folosit pentru cucerirea lerihonului nu au fost
anne frre~ti, ci duhovnice~ti, ~i ele sunt la dispozitia tuturor celor ce au
credinta,. Sa le folosim cu mcredere ~i se vor vedea rezultatele.
I. CUM A LUCRAT DUMNEZEU PENTRU

CUCERIREA IERIHONULUI
I. Dumnezeu i-a umplut pe Canaanifi de fried (losua 2: 9-11)

Aceste arme Dumnezeu le-a folosit de multe ori, m alte ocazii
~i sunt foarte eficiente. Omul este infrant pe dinlauntru, mainte de a fi
infrant pe dinafara.
Ierihonul era o cetate foarte intarita ~i din punct de vedere
omenesc nu putea fi cucerita de nimeni. Dar frica ~i groaza lui
Dumnezeu nu tin cont nici de ziduri inalte, nici de poqile de fier ~i nici
de armate pamante~ti care apara cetatile. Dumnezeu mfrange vointa
omului, duhul, inima, sentimentele, toate le paralizeaza.
1. Dumnezeu promite israelifilor biruinfa

,,Dau in mainile tale Ierihonul ~i pe imparatul lui, ~i pe vitejii
lui osta~i ..."(Iosua 6:2)
0 asemenea promisiune divina trebuie crezuta ~i actionat pe
baza ei cu credinta,. Nu trebuie sa intelegi totul, dar trebuie crezut totul
~i ascultat de Dumnezeu m totalitate.
3. Dumnezeu le dd instrucfiuni neob~nuite (losua 6: 3-5)

Dumnezeu le porunce~te ca toti barbatii sa inconjoare cetatea
Ierihon timp de 6 zile, o data pe zi, iar in ziua a ~aptea sa inconjoare
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cetatea de ~apte ori. in timpul acesta, 7 preoti sa sune din 7 trambite din
com de berbece, iar in a ~aptea zi, cand vor inconjura cetatea a ~aptea
oara, tot poporul sa scoata strigate mari ~i zidurile cetatii se vor
prabu~i.
Ei au facut a~a cum le-a poruncit Dumnezeu, dar ~i biruinta lor
a fost exact a~a cum le-a promis Dumnezeu. Ferice de cine crede ~i
asculta Cuvantul lui Dumnezeu.
II. CE INSTRUC TIUNI I-A DAT DUMNE ZEU LUI IOSUA

Scriitorul epistolei catre Evrei spune ca zidurile Ierihonului au
cazut prin credintfl. (Evrei 1:30) Credinta are doua aspecte, unul
invizibil ~i unul vizibil. Cel invizibil se nume~te ,,credintfl", iar eel
vizibil se nume~te ,,ascultare". Cand credinta este veritabila,
intotdeauna se transforma in ascultare. Fara ascultare, credinta n-are
nici o valoare.
Iosua a fost educat sa asculte de glasul Domnului, pentru ca o
buna parte din viata a petrecut-o in Cortul intalnirii, in prezenta lui
Dumnezeu.
1. Chivotul lui Dumnez eu trebuie sa fie in mijlocul armatei
care inconjoa ra Jerihonu l

Era foarte important ca Srantul Chivot sa fie vazut de cei ce
purtau armele. El intruchipeaza prezenta lui Dumnezeu.
Cand poporul a trecut Iordanul, preotii au tinut chivotul in
Iordan, pana tot poporul a trecut ca pe uscat. Poporul a inteles atunci
ca Dumnez eu este Acela care opre~te toate nenorocirile, El poate tine
apele la distanta ~i El este Acela care le va da tara Canaan in stapanire .
Cand poporul vedea Chivotul, era lini~tit, era sigur ca biruinta le va fi
asigurata.
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2. Preofii trebuie sa sune din trambife

Dar nu orice fel de trambite, ci din trambite de com de berbece.
Prin sunetul ,,~ofarului" (a~a erau numite trambitele din com de
berbece) se anunta ,,anul de indurare al Dornnului", in tara promis~
parintilor lor. Pentru ei incepea un nou fel de viata. Mana n-a ma1
cazut, dar au mancat paine din graul tarii.
3. Poporul trebuie sii tacii 6 zile

Timp de 6 zile poporul nu trebuia ~a scoa~ nici un s~et, _~i sa
nu rosteasca nici o vorba, pana in a ~aptea 21, cand h se spune sa stnge..
Ferice de oamenii care ~tiu sa taca atunci cand trebuie sa taca ~•
sa vorbeasca atunci cand trebuie sa vorbeasca. Cei din Ierihon nu
trebuiau sa auda pe Israel cum vorbe~te, dar trebuiau sa priceapa ca
soarta lor este hotarata de Dumnezeul evreilor.
4. Poporul trebuie sii. punii. mana pe cetate

Dumnezeu a cucerit-o, dar ei trebuiau sa o ia in stapanire. in a
~aptea zi, cand au inconjurat Ierihonul a _~aptea ~ar~, la_ un semnal dat
de Iosua, tot poporul trebuia sa strige str1gatul b1rumte1. A~a au facut,
zidurile cetatii s-au prabu~it ~i ei au pus mana pe catate.
.
Dumnezeu le-a dat-o, dar ei trebuiau sa o ia in stapall!e. Astfel
a avut toe prima biruinta majora a P?Po~lu i Israel, _far~ c~ e1 sa 11:pte:
A Iuptat Dumnezeu in locul lor, 1ar ~1 a~ trebmt s~ ~ mtelea_ga_ ca
vrajma~ii lor sunt ni~te vrajma~i infrant1, chiar daca ma1 mcearca sa se
impotriveasca.
III. CE TREBUIA U SA FACA MAI DEPART E BIRUITO RII
1. Prada din cetate trebuia sii.fle data Domnulu i (losua 6: 17)

in cele mai multe cazuri, in vremea aceea, toata prada din
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cetate apart,inea os~ilo r care au cucerit-o. Dar in cazul Ierihonului
intrucat Dumnezeu a cucerit cetatea, toata prada Dumnezeu a cerut-~
pentru El. Tot ce era acolo, aur, argint, haine sau alte lucruri de
valoare, apart,ineau Domnu lui ~i nimeni nu avea voie sa ia nimic
pentrue l.
.
Sa invatam de aici ca cele dintai lucruri apart.in lui Dumnezeu
~1 sa nu cautam sa luam pentru noi ce apart,ine Lui.
2. Rahav ~ifami lia ei trebuia u izbiivifi (losua 6: 22-26)

Cand zidurile Ierihonului au cazut ~i toate casele din cetate au
fost daramate, o singura casa a ramas in picioare. Era casa unde Rahav
~i familia ei s-au adapostit.
Minune mare a fost ca zidurile Ierihonului au cazut fara
ajutorul~ vre~e i maini omene~ti, dar minune la fel de mare a fost ~i
faptul ~a a ramas nedem olata casa unde Rahav locuia. Cine ~ice fort.a
a ocrottt~aceasta casa? Dumne zeu a salvat aceasta familie pacatoasa,
pentru ca Rahav a crezut in Dumnezeu, a riscat ~i a salvat iscoadele
trimise de Iosua. (Evrei 13 :31)
Rahav,_ nu numai ca a fost salvata de la moarte, dar ea s-a a~at
?e poporul_ lm J?~ez eu, s-a casatorit cu Salmon, un stramo~ al
tmparatulm David ~1 al Domnului Isus. (Matei 1: 5)
3. Ceilalp oamen i din cetate trebuia u nimicif i ~; cetatea arsii

O~en ii din Canaan erau din cale afara de pacato~i,
Dumnezeu 1-a rabdat sute de ani ~i le-a dat nenumarate ocazii sa se
pocaiasca, dar ei ~i-au inmultit pacatele ~i Dumne zeu a trebuit sa
intervina cu judeca ta Lui, ca sa evite contaminarea poporului Sau cu
idolatria din Canaan.
'
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- Trebuie sa invatam ca orice biruint a depind e de credinta ~i
ascultarea noastra de Dumnezeu. La Dumne zeu toate sunt cu putinta ,
au fost atunci ~i sunt ~i acum.
- Ce faceti voi cand aveµ in faµt ,,ziduri inalte" ~i ele par
unposibil de cucerit? Va consultati cu ,,Capetenia o~tirii Domnu lui",
sau actionati dupa planul vostru?
.
.
- ~titi ce s-a intamplat cu Acan care a nesocottt porunc a lm
oumne zeu? (Iosua 7)
.
- Domnu l Isus a spus: ,,Dati Cezarului ce este al Cezaru lm, ~1_
Iui Dumne zeu ce este al lui Dumnezeu." (Matei 22:21) Credeti ca
acest lucru trebuie respectat intotdeauna, sau nu?
- Daca. au ocolit Ierihonul 7 zile, inseam na ca n-au respect at
ziua Sabatului, sau au cucerit Ierihonul chiar in ziua Sabatului?
Dumne zeu este Domn ~i al Sabatului!
-Care credeti ca trebuie sa fie cea mai de seama caracteristica a
unui conducator duhovnicesc? losua a fost slujitor ~i a ajuns
conducator. Ce credeti ca 1-a caracterizat in mod deosebit?
- De ce credeti ca totdeauna se gasesc unii care fac altfel
lucrurile? (Cazul luiAca n)
- Credeti ca povest ea lui Rahav se poate repeta? ~titi ca ea este
amintita ~i in Noul Testament de 3 ori? (Matei 1:5 ; Evrei 11 :31 ; lacov
2:25)
- ~titi cate ~ice minuni a fa.cut Domnu l Isus in Ierihon?
- ~titi unde se mai aminte~te de Ierihon in Vechiul Testament?
(2 impara ti 2:4-5)

Concluzie:
. Iosua a bl<;_stemat Ierihonul, ~i b]estemul s-a implinit dupa sute
de ant, pe vremea 1mparatuluiAhab. (1 Imparati 16:34)
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Schif a presc urtat a a lecµ.ei

Minunea distrugerii Ierihonului
Iosua 6: 1-16 (Proverbe 16:32)

Intro duce re

I. Cum a lucra t Dum neze u pent ru cucer irea Ierih onulu i
1. Dumnezeu i-a umplut pe Caoaaniµ de frica
2. Dumnezeu promite israelitilor biruinta
3. Dumnezeu le da instrucµuni neobi~nuite
II. Ce instrucµ.uni i-a dat Dum neze u lui Iosua

1. Chivotul lui Dumnezeu trebuie sa fie in mijlocul annatei
care inconjoara Ierihonul
2. Preotii trebuie sa sune din tram.bite
3. Poporul trebuie sa taca ~ase zile
4. Poporul trebuie sa puna mana pe cetate

m. Ce trebuiau sa faca mai departe biruitorii
1. Prada din cetate trebuia sa fie datA Domnului

2. Rahav ~i familia ei trebuiau izbaviti

3. Ceilalti oameni din cetate trebuiau nimiciti ~i cetat

ea arsa

Conc luzie :

-Orice biruinta depinde de credinta ~i ascultare de Dumnezeu.
-Ce credeti ca trebuie sa facem noi in fata zidurilor inalte care
par de necucerit?
-De ce credeti ca Rahav s-a bucurat de un favor special?
-$titi cate ~ice minuni a facut Domnul Isus in Ierihon?
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