Minunea manei care a ciizut din cer

Minunea manei care a cazut din cer
Exodul 16: 11-32 (loan 6:51)

Scopul lecfiei: Sa ne invete sa apreciem cum se cuvme
darurile lui Dumnezeu.
Versetul de aur:,, Eu sunt Painea vie, cares-a pogorat din cer.
Dacii manancii cineva din painea aceasta,
va triii in veac; ~i painea, pe care o voi da
Eu, este trupul Meu, pe care ii voi da
pentru via/a lumii. " (loan 6: 51)
Texte suplimentare de citit: Exodul 6:1-5; Numeri 11:1-9;
Neemia 9:15,20; Iona5:12; Psalmul 78:20; Psalmul 105:40
Dupa toate minunile experimentate, ~i dupa nenumaratele
dovezi de bunatate aratate i~raelitilor, te-ai ~tepta la recuno~tinta ~i
mulµimire, darn-a fost ~a. In loc ca Dumnezeu sa auda mulµimirile
lor, a auzit cartirile lor. (Exodul 16: 12) Aceasta este a treia serie de
cartire. Prima a fost cand au vazut ca armata lui Faraon se apropia de
ei, inainte de a trece Marea Ro~ie, a doua la Mara ~i a treia in pustia
Sin, din cauza ca n-au avut suficienta mancare, ~i ~i-au amintit de
mancarea din Egipt.
Dar Dumnezeu care este intotdeauna bun, le-a facut dupa cum
este El, nu dupa cum meritau. in loc sa-i pedepseasca, le-a trimis mana
din cer ~i prepelite. Dumnezeu le-a dat ,,painea cereasca" ca sa le
atraga atentia asupra Lui, ~i ca sa le arate cat de mare este bunatatea
Lui. El ne poarta de grija tuturor ~i ne <lace este mai bine, tinand cont
de conditiile in care traim. Israelitilor le-a dat mana, de~i ei ar fi vrut sa
le dea came in fiecare zi. (Daca le-ar fi <lat ce au dorit ei, in conditiile
acelea din pustie, ar fi murit toti in doua saptamani.)
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Israeliµi n-au fost multumiti cu mana, ~i au numit-o ,,hrana
pronstlf '. (Numeri 21 :5) Dar mana le-a salvat viata ~i au mancat din ea
-Wde ani. panl au ajuns in Canaan, tarn unde curge lapte ~i miere.
Domnul lsus menµoneaza mana, ca painea pe care le-a dat-o
Dumnezeu ~i a comparat-o cu Sine insu~i. (loan 6:31-63) Apostolul
Pavel face referire la mana, ca la ,,mancarea duhovniceasca" a
credinciosului. (lCorinteni 10:3) Mulµ oameni duhovnice~ti au
numit Sfintele Scripturi, mana pe care Dumnezeu ne-o da in fiecare zi,
~i pe care noi trebuie sa o strangem.
Daca Dumnezeu ne da ,,cadouri" nemeritate, ar trebui sa ne
gandim mai mult la El, decat la cadoul primit, dar din pacate este
tocmai invers, ne uitam lace am primit ~i uitam pe eel ce ne-a dat.
I. RESPONSABILITATEA NOASTRA
FATA DE DARURILE LUI DUMNEZEU
I.

Mana trebuia adunata injiecare zi

Dumnezeu le-a daruit mana, dar ei trebuiau sa o adune in
fiecare zi, ~i trebuiau sa o adune in zorii zilei, pana nu rasarea soarele.
Daca i~i permiteau sa doanna mai mult, nu mai gaseau nimic. Soarele
topeamana.
Dumnezeu ne da multe binecuvantari, dar noi trebuie sa le
culegem, sau sa le adunam de pe camp. Domnul lsus spune ca
Dumnezeu poarta de grija ~i pasarilor cerului, darnu le trimite graunte
in cuib. Ele trebuie sale caute ~i sale manance.
Pentru cei lene~i Dumnezeu nu are nici o fiigaduinta, ci doar
un indemn: ,,sa mearga la fumica ~i sa invete de la ea". (Provebe
6:6-11)
2. Mana trebuie contabilizata

Dupa ce au strans mana, o masurau cu omerul. (Exodul 16: 18)
Mana a fost primul aliment care trebuia masurat ~i
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rationalizat. Nimeni nu putea sa-~i stranga mana pentru mai multe
zile, ci numai pentru una. (Cu o singura exceptie, in ziua a ~asea
trebuiau sa adune mana pentru doua zile, caci Sabatul era o zi
nelucratoare.)
Nimeni nu avea voie sa aiba mai mult decat putea manca el ~i
familia lui, ~i nimeni nu trebuia sa aiba mai pu~n decat strictul
necesar. (Dar s-au gasit unii care au gandit altfel, ~i soiul acesta de
oameni mai exista ~i astazi.) (Exodul 16:20)
3.

Mana trebuie data 1i altora

Celor ce n-au reu~it sa stranga suficient pentru cei din cortul
lor, pentru ca au avut o familie numeroasa, sau au fost bolnavi.
Daca ai mai mult decat necesarul pentru casa ta, atunci fii
generos ~i da altora care au mai putin. Nu incerca sa o pastrezi pentru
,,zile negre", caci se va strica.
~
. .
. _
In randuiala aceasta, Dumnezeu a 1IDp1edicat pe oamem sa se
imbogateasca prea tare, sau sa saraceasca prea tare ~ii-a invatat sa fie
harnici ~i genero~i.
JI. RESPONSABILITATEA NOASTRA FATA DE DARUITOR

1. SaJim recunosciitori 1i sa-1 mulfumim
Dumnezeu vrea sa invete poporul Sau sa fie multumitor. Oare
cand strangeau mana, se uita cineva ~i in sus, sau se uitau numai in
jos?
.
Mai important decat ce primeau, era Cel ce le dadea, dar e1 au
considerat ca meritau aceasta, ~i nu i-au multumit.
Un vas cu mana trebuia pus inaintea Domnului, langa chivotul
marturiei, ca sa se pastreze aducere arninte. (Exodul 16:33-35; Evrei
9:4)
- Multumirea, Dumnezeu o considera jertfa pe care o poate
aduce orice o~. (Psalmul 50: 14,23)
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- Ca sa fii mulµ.unitor, trebuie sa nu uiti de binecuvantarile lui
Dumnezeu. (Psalmul 103:2)
- Ce lucru ai pe care nu 1-ai primit? ~i daca l-ai primit, atunci
invata sa mulµune~ti.

2. Sa nu-L uitam 1i sa-L iubim pe Ce/ ce ne da,, mana"
Vasul cu mana de langa chivot are menirea sa ne spuna
tuturor: ,,nu-L uita pe Cel ce-ti da painea cea de toate zilele". lube~teL pe Durnnezeu din toata inima, caci El iti poarta zilnic de grija.
Dumnezeu ne da binecuvantari duhovnice~ti, dar ~i
pamante~ti ~i nu trebuie sa uitam nici de unele ~i nici de altele. Ar fl o
nesimfire ~pirituala sane gandim numai la darurile pe care le primim,
sane foloslffi de ele ~i sa-L uitam pe Daruitor.
Mana a fost o minune dumnezeiasca pe care israelitii o
vedeau in flecare dimineata,. Oare o considerau a~a?

3. Sane incredem in El 1ipentru viitor
Daca a putut atunci, inseamna ca el poate face aceasta
ori~icand. El este acel~i, El nu se schimba niciodata. (Maleahi 3 .6)
Experientele din trecut ne motiveaza sa ne incredem in El ~i pentru
problemele care pot apm-ea ~i in viitor.
David a avut curajul sa lupte impotriva lui Goliat, bazandu-se
pe experientele din trecut. ( 1 Samuel 17:34-3 7)
Sa dai de mancare la aproape doua milioane de oameni in
fiecare zi, timp de 40 de ani, este o minune dumnezeiasca
nemaipomenita. Daca a putut face El a~a ceva, inseamna ca pentru El
nimic nu este prea greu.

4. Sane amintim ca vine ziua de odihna (Exodul 16:22)

Minunea manei care a cazut din cer
speciala. Mana trebuia stransa in ziua a ~asea, indoit, ca sa le ajunga
pentru doua zile. Minune a fost mana, minune a fost ca in ziua a ~aptea
mana nu cadea, (de~i unii au ie~it sa o stranga ~i atunci) minune a fost
~i faptul ca mana nu se strica in ziua a ~aptea, de~i in alte zile se strica,
daca era lasata de pe o zi pe alta.
in porunca a patra din Legea care a fost data, se spunea: ,,Aduti aminte de ziua de odihna, ca s-o sfinte~ti ..." (Exodul 20:8) Porunca
aceasta este singura care incepe cu cuvintele ,,Adu-ti aminte".
Porunca aceasta nu poate fl implinita daca nu te pregate~ti din timp
pentruea.
DIN ACEASTA MINUNE
TREBUIE SA iNVATAM
IIL CE LECTIE
,
,
J. Camanan-adat-oMoise, ciDumnezeu (loan 6:32)

Iudeii, pe vremea Domnului Isus, ~i-au pus toata speranta in
Moise ~i se mandreau cu ce a facut el. Dar Domnul Isus le-a spus ca
Dumnezeu ne da tuturor Painea Vietii, ~i aceasta Paine cereasca este
chiar Domnul Isus. Painea aceasta este adevarata paine.

Ca trebuie sa ne vindecam de ciirtiri ~i sa invafam sa
mulfumim
2.

Dumnezeu a~teapta mulfumirea noastra ca sa vada ca
apreciem ce ne da EL
Mulµunirea face bine trupului ~i sufletului. Functionam mai
bine ca oameni cand suntem multmniti, decat atunci cand cartim.
-Mulµunirea trebuie invatata inca in copilarie.
- Multumirea de astazi, lasa o u~a deschisa ~i pentru
binecuvantari viitoare. Daca nu multumim aratam ca nu meritam sa
primim nimic.

Dupa ~ase zile de lucru obi~nuite, vine o zi de odihna. (pentru
evrei a fost Sabatul) Pentru ziua de odihna trebuie o pregatire
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3. Ca trebuie sa spunem fi urm~ilor noftri despre purtarea
degrijd a lui Dumnezeu (Exodul 16:32-35)

Schiti prescurtat i a lecfiei

Noi nu trebuie sa uitam nici o binefacere facuta de Dumnezeu,
dar ~i urm~ii no~tri trebuie sa ~tie de bunatatea Lui. ~i ca ei sa ~tie
acest lucru, noi trebuie sale spunem.
Graul se pastreaza eel mai bine daca se seamana, la fel ~i
adevarul.

Minunea manei care a ciizut din cer
Exodul 16: 11-32 (loan 6:51)

Introducere

I. Responsab ilitatea noastra fafi de darurile lui

Concluzie:
Domnul Isus promite celor ce vor birui toate ispitele sa le dea
sa manance din mana ascunsa. (Apocalips a 2: 17)
- Sa anticipam ziua aceea minunata. Dar pana atunci, sa ne
hranim cu laptele duhovnices c ~i curat care este Cuvantul lui
Dumnezeu. (1 Petru2:2)
- Sane amintim cl Domnul Isus este Painea Vietii, dar El ne va
fi folositor numai dacl1 Il ,,mancl1m". (loan 6:51)
- Atunci evreii n-au gasit mana in ziua a ~aptea, dar astazi in
ziua intai a saptama.nii gasim multa man! ~i trebuie sa o strangem,
pentru zilele mai grele care vor veni.
- ~titi de cate ori a inmultit Domnul Isus painile? (Daca le
inmultea in fiecare zi, cine mai lucra?)
.
-Mana le-a fost data pentru o perioada critic! din viata lor, dar
cand au ajuns in Canaan, trebuiau sa lucreze pamantul ca sa aiba
paine.
- Nute a~tepta la minuni in fiecare zi. Face trebuie ~ice poti sa
faci, ~i Dumnezeu va face restul.
-Ce lucruri te deranjeaza eel mai mult ~i te face sa carte~ti, de~i
n-ar trebui?

Dumnezeu
1. Mana trebuia adunata in fiecare zi
2. Mana trebuie contabilizata
3. Mana trebuie data ~i altora
II. Responsabilitatea noastra fafa de Daruitor
1. Sa fim recunoscatori ~i sa-1 multumim
2. Sa nu-L uitam ~i sa-L iubim pe Cel ce ne da ,,mana"
3. Sane incredem in El ~i pentru viitor
4. Sane amintim ca vine ziua de odihna

III. Ce lecfie trebuie sa invafim din aceasta minune
1. CA mana n-a dat-o Moise, ci Dumnezeu
2. CA trebuie sa ne vindecam de cartiri ~i sa invatam sa

multumim
.
.
.
3. Ca trebuie sa spunem ~1 urm~1lor no~trl despre purtarea de
grija a lui Dumnezeu

Concluzie:
. . .
_Domnul Isus promite sa dea din mana ascunsa, bmntonlor.
/ Apocalipsa 2: 17)
-Ince zi va strangeti manA pentru z1ua cand nu va fi1.?
_Mana a fost un dar vremelnic, dar Dumnezeu este permanent.
\:
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