Minunea de la Refidim

Minum care te "obliga" sa crezi

Minunea de la Refidim
Exodul 17: 1-16 (Deuteronom 25:17)
Scopu/ lecJiei: Sa ne ajute sa intelegem ca rugaciunea poate
rezolva cele mai grele probleme.
Versetul de aur: ,,Adu-fi aminte ce fi-afocut Amalee pe drum,
la ie~irea voastra din Egipt. "
(Deuteronom 25: 17
Texte suplimentarede citit: Neemia 9:20; Psalmul 78: 16,17;
Psalmul 105:41; Deuteronom 25:17-19; Psalmul 83:7; lCorinteni
10:1-7

Dupa o calatorie de aproximativ 20 de km prin pustia Sin,
poporul Israel ajunge la Refidim, nume ce inseamna ,,loc de odihna".
Numele acesta sugereaza ideea ca locul era renumit ~i cautat de
calatori prin pustiu. Dar in anumiti ani, paraul care trecea prin acel loc,
seca. A~a a fost ~i cand a ajuns poporul Israel acolo.
Calatorii spre Canaan au sperat sa gaseasca acolo suficienta
apa, caci proviziile pe care ~i le-au fa.cut la Elim s-au terminat. Darn-a
fost a~a, n-au gasit apa de loc.
Disperaµ, israelitii, chinuiti de sete, au fost gata sa-1 ucida pe
Moise cu pietre. Dar Moise a fa.cut eel mai intelept lucru, a strigat
catre Dumnezeu ~i 1-a intrebat ce sa faca?
Dumnezeu ii spune lui Moise sa ia pe cativa batrani din popor
ca sa fie martori lace urma sa se intample, sa ia in mana toiagul lui, sa
loveasca Stanca ~i din ea va ta~ni apa, pentru ca Dumnezeu va fi acolo.
Nu era nimic miraculos in stanca Horebului, ci marele miracol s-a
infaptuit pentru ca Dumnezeu era acolo ~i El a fost Izvorul apei.
Apostolul Pavel spune ca Stanca era Hristos. (lCorinteni 10:4) El a
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fost lovit ~i din jertfa Lui a ta~nit apa vietii. (Isaia 53 :4)
in calatoria noastra prin pustiul vieµi, de multe ori ajungem la
Refidimul nostru, speram sa avem odihna, apa din bel~ug ~i pace
deplina, dar in loc de a~a ceva, avem numai neajunsuri. Dar cand ne
calauze~te Dumnezeu, nimic nu-i la intamplare, chiar daca pare a~a.
Sunt lectii importante pe care trebuie sa le invata,m, ~i nu le putem
invata decat in laboratorul suferintei.
I. SA iNVATAMCA SUNTEM LIMITATI IN MULTE PRIVINTE
1. Nici Moise n-a pututface totul

Moise a avut un bar special, a avut ~i o chemare speciala de la
Dumnezeu ~i a avut ~i o putere duhovniceasca mare, dar nici el n-a
putut rezolva toate problemele.
Moise a putut aduce judecaµle lui Dumnezeu asupra
Egiptului, a putut trece cu poporul Israel prin Marea Ro~ie cape uscat,
lucruri nemaipomenite, ~i totu~i, la Refidim, nu ~tie ce sa faca, dar ~tie
pe cine sa intrebe. Cine face a~a ceva da dovada de mare intelepciune.
2. Moise aJost pazit de mandrie

Cand ai un asemenea succes ca ~i Moise, este tare u~or sa cazi
in pacatul mandriei. Dar Dumnezeu 1-a pazit pe robul Sau de a~a ceva,
ca sa nu fie zadarnica lucrarea lui Dumnezeu.
Cand ai succes mare, ai impresia ca poti totul, dar Dumnezeu
ne aduce in situaµa in care sane dam seama ca ~i noi suntem ta,rana ~i
n-ar trebui sane mandrim niciodata.
3. Moise a invatat
, sii se increadii numai in Dumnezeu

Ispita urmare~te ~i pe oamenii mari ~i buni, ca ~i pe cei mici ~i
slabi, nimeni nu este scutit. La Refidim, Moise a invatat ca nu se po ate
increde nici chiar in el, ~i ca nimeni nu este demn de incredere, decat
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111. SA iNVATAM CAT DE MARE ESTE PUTEREA RUGACIUNII

Dumnezeu.
Daca ~i ajuns c~va intr-o anume situafie, ar fi intelept sa faci
ce a facut Moise - ,,a str1gat catre Domnul".
IL SA iNVA'f.AM SA-L CUNOA$TEM MAI BINE PE DUMNEZEU

. Cand incepe m sa ne vedem limitele noastre, atunci suntem
.
d1spu~1 sa-L cunoa~tem mai bine pe Dumnezeu
1. Dumne zeu este indelun g riibdiitor

D~~ez eu_ nu ~~ nici ~n cuvant de mustrare sau de repro~
ea 1sraehttlor. El au inceput sa carteasca' iar El nu
pentru atitudm
"
. . un cuvant
despre aceasta. El are doar o solutie pentru
spune ruc1
rezolvarea problemei lor.
. Din locul slavei Sale a venit la un popor nemulµunit ca sa le
darmasca apa, pentru ca sa le treaca supm-area. Cat de mare a fost
rabdarea lui Dumnezeu!

2. Dumne zeu esteAto tprezen t

La Refidim nu era apa, dar erau vrajma~i. Cand au ie~it din
Egipt au scapat de un vrajma~, dar au dat de altul pe drum. ~alec itii
au fost un popor crud, razboinic ~i renumit pentru riiutatea ~1 puterea
lor. Ei au fost primul popor care au vrut sa-1 impiedice pe Israel sa
.
mearga mai departe, spre tara promisa de Dumnezeu.
pentru
razbo1,
intr-un
implice
se
sa
foqat
fost
a
Poporu l Israel
ca un
biruias
sa
Ca
dorit.
care n-a fost pregatit ~i pe care nu 1-ar fi
asemenea popor, Moise are o strategie neobi~nuita ~i nepracticata d~
nimeni pana atunci. El lupta pe doua planuri. Iosua cu ni~te oamem
lupta corp la corp cu Amalee, iar Moise cu Aaron ~i Hur, lupta in
rugaciune pe varful dealului.
Daca te-ai fi uitat numai jos, la ce se intampla pe campul de
lupta, n-ai fi inteles nimic. De ce uneori este mai tar~ Israel, iar un~ori
Amalee? Explicatia se gase~te sus, pe varful dealulm ~de este Moise,
Aaron ~i Hur. Cand i~i ridica Moise mana in sus era ma1 tare Israel, dar
cand el i~i lasa mana injos, era mai tare Amalee.
I. Amale e nu poatefl in/rant cu armefire~ti

. Cand e~ti in criza de apa, stanca nu-i un loc promitator ca sa
gase~ti apa, ma1 degraba te duci in viii adanci ~i cauti acolo un izvor de
apa. Dar cand umbli cu Dumne zeu ~i e~ti condus de El trebuie sa te
a~tepfi la minuni nemaipomenite. El are toata puterea a creat toate
lucrurile ~i le poate folosi pe toate pentru slava Sa.

Razboiul cu Amalee este preludiul razboiului duhovnicesc pe
care fiecare credincios ii va avea de luptat cu firea pamanteasca. Este
razboiul care nu se va termina niciodata. (Exodul 17: 16) Dumnezeu
considera razboiul acesta, razboiul Lui.
Lupta in rugaciune nu este u~oarii nici pentru un ?m ca M_oi_se}
chiar ~i el a obosit ~i a avut nevoie de cineva care sii-1 aJute sa-~1 tma
mainile ridicate.
Proorocul Daniel a cerut prietenilor Jui sii se roage impreuna
cu el. (Daniel 2: 17, 18)
Domnul Isus a cerut ucenicilor Luisa se roage impreuna cu El .
. .
(Matei 26:38)
, c1
sangelm
a
Noi nu avem de luptat impotriva ca.mi ~i
impotriva duhurilor. (Efeseni 6: 11-18) Vriijma~ul nostru nu poate fi
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,,~u voi sta inainte a tape stanca Horebului." (v. 6)
El nu-L vedeau pe El, dar ii vedea El pe ei, El era acolo nimic
~u ~-a ~utut impiedica sii-i insoteasca panii acolo, ~i nimic nu-L poate
imp1ed1ca sa rezolve ori_ce pr?blem a, ~ric~t de grea ar parea ea. ~i El 0
poate rezolva a~a cum mmem n-ar fi gand1t, sa dea apa din Stanca.
3. Dumne zeu esteAto tputern ic

~i
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infrant cu arme fire~ti, de aceea sa luam toata armatura
duhovniceasclt
2. Nimeni nu este sujicient de tare ca sii invingii singur

Chiar Moise a avut nevoie de Aaron ~i Hur. Iosua are nevoie de
Moise ~i de os~.~i care sa meai:ga sa lupte impreuna cu el impotriva lui
Amalee. Osta~u au a~t ~ev?1e de losua ca sa-i conduca ~i de Moise
ca sa se roage pentru e1. ~• tot1 au avut nevoie de Dumnezeu.
Lucr~ea lui Dumnezeu nu se face de unul singur. Fiecare
mv~dular est~ important cand este la locul lui, i~i face partea lui ~i i~i
tra1e~te memrea.
3. Nimeni nu trebuie sii uite ce s-a intamplat la Rejidim

,,Serie lucrul acesta in carte, ca sa se pastreze aducere aminte
... "(v.14)
De ce trebuie lucrul acesta scris in carte?
~~~iul cu A__mal~c nu s-a terminat, a fost ca~tigata atunci
doar o batal!e, dar razboml acesta continua, caci este un razboi
~e~a~en: I~totdeauna vor fi ,,amaleciti" care vor incerca sa
1mp1ed1ce mamtarea poporului lui Dumnezeu spre Canaanul ceresc.
AAmal~c est~ simbolul firii pamante~ti ~i Dumnezeu promite
razbo1 1mpotriva Im Amalee din neam in neam. Iar ca sa nu se uite
lucrul aces~: Moise a zidit acolo un altar pe care 1-a numit ,,Domnul,
steagul meu . Steagul este un simbol de lupta.
Dumnezeu mai are o indicatie pentru Moise: ,,Spune lui Iosua
ca am sa ~ter~ p~menirea lui Amalee de sub ceruri." (v. 14) (Adica
spune celor ~n~n care cred ca au ca~tigat, ca biruinta se ca~tiga pe
munte a~c1 cand ne rugam, ca Amalee n-a murit ~i nici nu vrea sa
moara. Frrea pamanteasca, chiar cand este rastignita se zvarcole~te ~i
nu vrea sa moara.)
V

•
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Concluzie:
Sa invatam sane rugam. Sa udam Refidimul nostru cu lacrimi
de pocainta ca sa obtinem victorii pe care nici o putere omeneasca nu
lepoateda.
- Ce o sa faceti cand oamenii vor sa arunce cu pietre in voi?
- Credeti ca avem dreptul sa a~teptam un tratament mai bun
decat al lui Moise?
- Puteti identifica Amalecul vostru care va impiedica
inaintarea spre Canaan?
- $titi care este tactica lui Amalee? (Cite~te Deuteronom
25:17-19)
- De ce credeti ca Saul 1-a crutat pe Agag, imparatul lui
Amalee? (!Samuel 15:9)
- $titi cine a luat cununa imparateascii de pe capul lui Saul?
(Cite~te2Samuel 1:7-13)
-Pe cine preferati sa va ajute in rugaciune cand aveti probleme
grele de rezolvat?
- Cu ce criza majora v-ati confruntat in viata ~i cum ati
rezolvat-o?
- $titi ce lucru ne poate ajuta sa ca~tigam lupta impotriva firii
pamante~ti? (Romani 8: 1-4; Galateni 5: 1,17)
- ~titi ca atunci cand ne implicam in lupta fara sa fim calauziti
de Dumnezeu, vom fi infranti? (Cite~te Numeri 14:42-45)
- $titi care a fost cea mai mare minune de la Refidim? (prezenta
lui Dumnezeu)
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Schitl prescurtatl a lecpei

Minunea de la Refidim
Exodul 17: 1-16 (Deuteronom 25:17)
Introducere

I. Si invifim ca suntem limitaµ in multe privinte
1. Nici Moise n-a putut face totul

2. Moise a fost pa.zit de mandrie
3. Moise a invatat sa se increada numai in Dumnezeu

II. Si invlflm sa-L cunoa~tem mai bine pe Dumnezeu
1. Dumnezeu este indelung rabdator
2. Dumnezeu esteAtotprezent
3. Dumnezeu este Atotputernic

III. Sa invatiim cat de mare este puterea rugiiciunii
1. Amalee nu poate fi infrant cu arme fire~ti
2. Nimeni nu este suficient de tare ca sa invinga singur
3. Nimeni nu trebuie sa uite ce s-a intamplat la Refidim

Concluzie:
Sa invat:am sa ne rugam, dar sa ~i luptam. Moise este
important sus pe munte, dar ~i Iosua este important cu osta~ii lui pe
campul de lupta.
~titi ce lucru ne poate ajuta sa ca~tigam lupta impotriva firii
pamante~ti? Romani 8: 1-4
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