Minunea farpelui de aramii

Minunea ~arpelui de arama
Numeri 21: 1-9 (loan 3:14,15)

Scopul lecfiei: Sa ne ajute sa intelegem modul in care
Dumnezeu ii mantuie~te pe oameni.
Versetul de aur: ,, $i, dupii cum a iniil/at Moise ~arpele in
pustie, tot a~a trebuie siifie iniilfat ~i Fiul
omului, pentru ca oricine crede in El sii nu
piarii, ci sii aibii via/a ve~nicii. " (Joan
3: 14,15)
Textesuplimentaredecitit: 1 Corinteni 10:9; 2 imparat i 18:4;
loan 3:14; Genesa 3:1-6; Apocalipsa 20:1-3; Apocali psa 20:10; 2
Tesaloniceni 2:7-12
Daca Domnul lsus n-ar fi amintit de ~arpele de arama pe care
1-a inaltat Moise in pustie, ca mijloc de vindecare pentru cei mu~cati
de ~arpe, probabil ca n-am ti acordat mare importa nta acestei
intamplari experimentate de poporul Israel pe cand mergea spre
Canaan. Dar faptul ca Dornnul Isus face o comparatie intre jertfa Sa ~i
~arpele de arama, ne obliga sa meditam la acest evenim ent ~i sa
invatam din el.
Continuandu-~i calatoria spre Canaan, israelitii ~i-au pierdut
rabdarea pe drum, s-au descurajat ~i au inceput sa carteasc a impotri va
lui Dumnez eu ~i impotriv a lui Moise. Au regretat ca au ie~it din Egipt
din cauza neajunsurilor intalnite in pustie.
Dumnez eu a trimis impotriva lor ni~te ~erpi infocati, adica
foarte venino~i, care au mu~cat poporul ~i multi oameni au murit.
Confruntati cu moartea, israelitii au inceput sa vada ~i sa judece altfel
lucrurile. Ei marturisesc ca au pacatuit impotriva Jui Durnnezeu ~i ar
81

Minunea 1arpelui de aramd

Minuni care te "obligd" sd crezi

vru!

sa ~lece ~erpii ~i sa-i lase in pace sa-~i
vrea. sa fie_a~utafi. ~ fi
sa se roage lui Dumneze u ~i sa-i
Moise
lm
cer
EI
calatona.
~o~tmue
multa rabdare, n-ar fi trecut
mai
putin
avut
fi
iz~aveasca. Daca ar
prmtr-o asemenea incercare.
L CARE A FOST PA-CATUL ISRAEL/ 'flLOR
1. ,$i-au pierdut rdbdarea (v.4)

. ~tam~l~r ea aceasta are loc dupa 38 de ani de calatorie prin
~ustm. Dm pncma necredinfei ~i impietririi inimii lor, n-au intrat inca
m Canaan, dar au fost binecuva ntati in multe feluri, dici Durnnezeu nu
!e-a fa.cut dupa cum meritau ei, ci dupa cum este El, bun, plin de mila v'-i
mdurare.
Du~eze u nu ~i-a pierdut rabdarea cu ei, dar ei ~i-au pierdut
_
rabdarea _sa_ asculte de calauzire a Lui. Nu le-a mai placut Calea
Do!11°~1m ~i a~ ~ers pe calea lor, dar s-au intalnit cu ~erpii. Ei inca nau mva~at lectia Sllllpla a credintei, n-au invatat ca voia Jui Dumneze u
este mai buna decat voia Ior.
2. Au vorbit impotriva lui Dumneze u !ji a /ui Moise

Alta d~ta au cart~t numai impotriva Jui Moise ~i Aaron, acum ei
merg mult mai departe ~i vorbesc impotri va lui Dumnezeu.
Ce fel de caracter poate sa aiba omul care vorbe~te impotriva
.
Im Dumneze u?
Dar _isra~liJii nu _sunt sin_gurii oameni vinovati de acest pacat,
de-a lungul 1stone1 multi oamem au facut acest pacat ~i unii il fac chiar
acum.
3. Au dispre/ui t mana (v. 5)

Mana care le-a salvat viata lor ~i a copiilor lor a fost numita de
.
oasta", de cares-au scarbit.
,,hranapr
e1
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Mana era semnul indurarii divine care se putea vedea in
fiecare dimineata , dar ei au dispretuit-o.
II. CARE AU FOST CONSEC INTELE CARTIRI LOR LOR

I. AuJostjudeca/i neintiirzi at
$erpii aducatori de moarte n-au venit din intampla re, ei au
venit trimi~i de Dumneze u. El nu se lasa sa fie batjocori t, ce seamana
omul aceea va ~i secera. (Galateni 6:7)
De ce a trimis Dumneze u tocmai ~erpi infocati? Din Genesa la
Apocalip sa, ~arpele este simbolul Satanei. Cine i1 asculta ~i ii urmeaza
pe Satana, va fi nimicit de el. Satana este inspirato rul fiecarei revolte
impotriva lui Dumneze u. Daca omul, in loc sa-1 mustre atunci cand ii
inspira la revolta impotriva lui Dumneze u, asculta de el, va trebui sa
simta mu~catura ~arpelui.
2. AuJost pedepsip aspru

$erpii nu ~tiu ce-i mila, ~i nici nu fac deosebire intre barbati,
femei ~i copii, intre batrani ~i tineri. Ei mu~ca pe cine intalnesc in cale.
Ei se strecoara in viata pe nea~teptate ~i au o experient a milenara in
in~elarea oamenilor.
3. AuJost pedepsip in mod instructi v (1 Corinten i 10: 9-11)

Ce s-a intampla t atunci in pustie este o lectie pentru noi, ca sa
nu poftim ~i sa nu cartim a~a cum au facut-o ei. Noi, cei de astazi,
suntem inclinati sa facem acelea~i lucruri; u~or ne pierdem rabdarea ~i
cartim des impotriva conducat orilor no~tri.
$arpele eel vechi este ~i acurn la fel de ~iret ca ~i atunci ~i nu ~ia schimbat scopul, el vrea sa-L indeparte ze pe Durnneze u de om ~i nu
poate face acest lucru, numai daca-1 atrage pe om in pacat.
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Sa-i_ ~itam pe oamenii care au ajuns in Canaan ~i nu pe cei
care au munt m pustie.
III. CE LEGATURA. ESTE iNTRE JERTFA
DOMNULUI /SUS $1 $ARPELE DE ARAMA

_
~e s-a sc~s in Numeri 21, nu s-a scris numai pentru a arata
p_acatul m_ care a cazut poporul Israel, ~i modul in care a fost el judecat
~1 ped~ps1t d~ Dumnezeu, ci mult mai mult s-a scris pentru a arata
mantu1rea lm Dumnezeu ~i modul in care El se indura de oameni
atunci cand ei i~i vad gre~eala ~i se pocaiesc.
'
~opo1:11 ~e ideil~ lui ~i se gande~te la o modalitate de a scapa
de ~erpu ~eru~~~I care 1-au mu~cat. Ei ii spun lui Moise: ,,roagli-te
Do~ul_m ca sa mdeparteze de la noi ace~ti ~erpi." (v. 7) Ideea lor pare
~ogic~ ~1 nu pre~ greu de rezolvat. Cine a trimis ~erpii, poate sa-i ~i
mdeparteze. Moise s-a rugat Domnului a~a cum i s-a cerut, numai ca
~e~eu ar~ ~ alta soluµe pentru vindecarea lor. O solutie stranie,
~ra_ruc1 o _log1ca omeneasca. Un ~arpe de arama atamand pe o prajina
~~ ~me pnve~te la el va ti vindecat. A~a ceva nu s-a mai pomenit
m~10data. Dar efectul a fost uimitor, oricine era mu~cat de un ~arpe ~i
pnvea spre ~arpele de arama, era vindecat.
Domnul Isus a inteles pe deplin semniticatia a ceea ce a facut
Mois: ...in pus~ie,_ ~i fac~ o . .legatura uimitoare inti"e ce s-a intfunplat
a~c1 m pustte ~1 ce s-a mtamplat cu El pe Golgota, atunci cand a fost
atiimatpe cruce.
J. Mantuirea ~; vindecarea sunt prin credinfii
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ar fi murit imediat, cu toatli logica lor. Cel mai logic lucru pe pamant
este sli asculti de ce a spus Dumnezeu ~i sa crezi ca El ~tie ce este mai
bine pentru noi.
Dumnezeu a fa.cut calea mantuirii foarte simpla, ,,crede in
Domnul Isus ~i nu vei muri, ci vei avea viatli ve~nicli". Sunt multi
oameni care resping calea simpla a credintei ~i aleg alte cai mai
,,logice", dar mor in pacatele lor.
2. Mantuirea ~; vindecarea sunt gratuite

Nu trebuie sa faci nimic, nimic in plus, nici o jertfli nu se
cerea, nici o rugaciune macar, nici un dar de mancare, nici o
mijlociere a unui preot, sau altceva. Doar ascultarea de ce a spus
Dumnezeu. El a fa.cut totul, ei trebuiau doar sa creada ~i sa
beneficieze de vindecare.
La ce a fa.cut Domnul Isus pe cruce, nu mai trebuie fa.cut
nimic. Omul nu trebuie sa-~i aduca contributia lui, ci doar sli
beneficieze de oferta lui Dumnezeu.
3. Mantuirea luiDumnezeu este unicii

Pentru vindecarea lor ~i mantuirea noastrli era numai o
singura cale. Nu erau mai multi ~erpi de aramli ~i mai multe jertfe, ci
doar una. Numai ~arpele de arama ridicat de Moise aducea vindecare.
Puteau altii din Israel sa faca alt ~arpe asemlinator cu eel fa.cut de
Moise ~i sli priveascli la el, dar nu se vindeca nimeni.
Mantuirea prin Domnul Isus este unicli. Nu mai exista ~i alte
cai eficiente.

Aceasta a fost soluµa lui Dumnezeu. Moise n-a inventat a~a
ceva, lui i-a spus Dumnezeu ce sa faca. Aceasta a fost calea lui
Dumnezeu, de~i in ea nu exista nici o logica omeneascli. Dar
ascultarea de Dumnezeu aduce vindecare ~i mantuire.
Unii evrei ar ti putut sli spuna ,,n-are nici o logica sa fi vindecat
privind spre o bucata de arama". Dar daca ar fi gandit a~a, cei mu~cati

Oricine poate privi spre ~arpele de arama, indiferent de
varsta, stare sociala sau culturala. Din orice semintie era omul, daca
era mu~cat ~i privea spre ~arpele de arama, era vindecat deplin. Multe

84

85

4. Mantuirea este posibilii pentru fiecare om
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lucruri nu le pot face toti oamenii, dar sa priveasca poate oricine. Sa
creada in Domnul Isus poate orice pacatos, daca vrea sa fie mantuit.
Ce u~or lucru le-a cerut Dumnezeu ~ice mult le-a <lat.

s. Mantuirea ~i vindecarea trebuie considerate un mare har
A~a ar fi trebuit sa inteleaga ei, a~a ar trebui sa intelegem noi.
Nimeni nu avea nici un merit, toti au cartit ~i au pacatuit, poate ca unii
mai mult, altii mai putin, dar toti au fost vindecati. Pentru toti
Dumnezeu a randuit o mantuire sigura, minunata ~i permanenta.
Concluzie:
~erpii au ramas, ~i mai sunt inca multi, ei ucid cu veninul lor
pe multi pacato~i. Dumnezeu a randuit pentru toti o cale sigura, unica
~i minunata pentru mantuirea oamenilor, Jertfa Domnului Isus. Cine
crede in El nu va pieri, ci va avea viata ve~nica. (loan 3: 15, 16)
~arpele de arama a fost o solutie vremelnica, pentru o anurnita
situatie. Cele din Vechiul Testament au fost umbre, dar cele din Noul
Testament sunt realitatea ~i sunt permanente.
-~titi cine a distrus ~arpele de arama ~i de ce? (2 Imparati 18 :4)
(Ce s-a intamplat atunci cu ~arpele de arama, se intampla ~i azi
in multe cazuri. Domnul Isus nu mai este pe cruce, El a inviat, este la
dreapta Tatalui, dar ei inca se inchina la cruce.)
-Tuai fost mu~cat de ~arpele eel vechi? Ce ai fa.cut atunci?
- Ascultarea de Cuvantul lui Dumnezeu a fa.cut atunci minuni
~i poate face ~i astazi.
- La voi in adunare mai exista oameni care cartesc? Ce
nemultumire au?
- Cum stati la capitolul rabdare? (Cite~te Proverbe 19: 11 ~i
Romani5:4 )
- Aveti nevoie de rabdare sau de roada Duhului Sfiint.
(Galateni 5:22-23)

Schita prescurtata a lecpei

Minunea sarpelui de arama
Numeri 2i: 1-9 (Joan 3:14,15)

Introducere

I. Care a fost pacatul israeliplor
1. ~i-au pierdutrab darea (v.4)
.
.
.
2. Au vorbit impotriva lui Dumnezeu ~1 a Im Moise
3. Au dispreµiit mana

II. Care au fost consecintele cartirilor lor
1. Au fost judecati neintarziat
2. Au fost pedepsiti aspru
3. Au fost pedepsiti in mod instructiv ( 1 Corinteni 10: 9-11)
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III. Ce Iegiiturl existl intre Jertfa Domnului Isus ~i ~arpele
dearami
1. Mantuirea ~i vindecarea sunt prin credinta
2. Mantuirea ~i vindecarea sunt gratuite
3. Mantuirea lui Dumnezeu este unica
4. Mantuirea este posibila pentru fiecare om
s. Mantuirea ~i vindecarea trebuie considerate un mare har
Concluzie:
~erpii au ramas ~i mai mu~~~ pe o~enii pac~tof Da
Dumnezeu a randuit pentru toti oamenn o mantuire mare ~1 mmunata2
prin Jertfa Dornnului lsus.
. .
- Cecere Dumnezeu poate sa faca oncme.
- Sa avem grija sa nu ne pierdem rabdarea.
A
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