Cucerirea Ierihonului
Iosua 6:1-21
INTRODUCERE:
A. Domnul i-a spus lui Iosua: "Iata, dau in mainile tale Ierihonul ..." (v. 2)
1. Cetate situata in apropiere de Mt. Nebo, la vest de Iordan, o cetate inconjurata de
ziduri, cu porti masive care erau inchise noaptea.
B. Domnul a dat porunci specifice pentru capturarea Ierihonului.
1. Promisiunea: “Iata, dau”, ca si cum ar fi facut-o deja. (Cf. Ioan 3:36; 1 Ioan 2:25;
Marcu 10:30).
2. Procedura: sa marsaluiasca, sa sune din trambite, sa strige, etc.
3. Rezultatul: vor primi cetatea doar daca vor implini voia Lui.
C. Vechiul Testament ne ofera exemple nenumarate care ilustreaza modul in care Dumnezeu a
lucrat in mijlocul lui Israel. ( Rom. 15:4).
DISCUTIE:
I. Caile lui Dumnezeu nu sunt caile noastre (Isaia 55:8-9).
A. Ce lider militar ar recomanda aceasta procedura?
B. V.T. ne ofera alte ilustratii ale acestui principiu:
1. Sange pe pragul de sus, pe stalpii usii (Exod 12:22).
2. Sarpele de arama. (Num. 21:4-9).
3. Vindecarea lui Naaman. (2 Imp. 5)
C. Planul de mantuire ilustreaza acest principiu:
1. Evenimentele din jurul intruparii (al invierii) Sale contrare intelepciunii umane.
2. Planul de mantuire: Cine ar fi sugerat botezul? (Marcu 16:16;. Fapte 2:38).
3. Cina Domnului: Are amprenta intelepciunii divine. (Mat. 26:26,27).
II. Sensul real al harului.
A. Ierihonul a fost un dar (har), dar a necesitat ascultare. (Iosua 6:2,16,20).
B. Multe lucruri pot fi daruri (haruri) dar sa necesite si un efort din partea noastra.
1. Painea zilnica. (Matei 6:11; 2 Tes. 3:10).
2. Mintuirea. (Efes. 2:5, 8; Marcu 16:16).
III. Sensul credintei mantuitoare.
A. Zidurile au cazut prin credinta, dupa ce au fost inconjurate. (Evrei 11:30.) - Credinta
a inclus supunere (ascultare).
B. Noi suntem mantuiti prin credinta. (Rom. 5:1; Efes. 2:5, 8).
1. Cand? (Iacov 2:20; Gal. 5:6; Fapte 16:31-34).
2. Daca zidurile au cazut prin credinta numai dupa ce ei s-au supus, de ce sa nu
fim mantuiti doar dupa ce ne supunem Cuvantului lui Dumnezeu?
IV. Calea lui Dumnezeu va lucra.
A. Zidurile au cazut, fara nici un motiv "logic" – prin puterea lui Dumnezeu.
B. Biserica trebuie sa urmeze calea lui Dumnezeu - Dumnezeu va oferi rezultate.
(1 Cor. 3:6).
CONCLUZIE:
A. Afla ce vrea Dumnezeu sa faci.
B. Fa exact ceea ce spune Dumnezeu sa faci.
C. Dumnezeu va „face sa creasca”.

