
LECŢIA DE ISTORIE A LUI MOISE 

Studiul 2 pentru 9 octombrie 2021 



1 Corinteni 10:3-4 



În primul discurs conţinut în Deuteronomul, Moise trece în revistă istoria lui Israel şi ne 
aminteşte de modul în care s-a comportat Dumnezeu în ultimii patruzeci de ani petrecuţi în 
deşert.  

Ce a făcut Dumnezeu cu 
poporul Israel şi cu naţiunile 
cu care a avut contact?  



La scurt timp după ce au auzit chiar din gura lui Dumnezeu 
cuvintele „Să nu-ţi faci chip cioplit”, israeliţii au construit un viţel 
de aur şi I s-au închinat.  
Confruntat cu acest păcat, Moise a apărut înaintea lui Dumnezeu 
pentru a mijloci pentru ei. El l-a rugat să „poarte” (care este tradu-
cerea corectă a „graţierilor” din Ex. 32:32) păcatele oamenilor.  

Şi tocmai asta a făcut Dumnezeu când, pe 
cruce, Isus a „purtat” păcatul „tuturor” 
(Isaia 53: 6).  
În rolul său de mijlocitor, Moise a fost precursorul adevăratului 
Mijlocitor: Isus (Evrei 7:25).  



Când israeliţii au refuzat să intre în Canaan, Dumnezeu i-a pedepsit să 
rătăcească în deşert timp de 40 de ani, câte un an pentru fiecare zi în care 
spionii cercetaseră ţara (Numeri 14:34).  
Exact la 40 de ani după 
acel moment, 
Dumnezeu îl 
condusese pe Israel 
înapoi la porţile 
Canaanului. Dumnezeu 
este capabil să facă 
exact ceea ce prezice.  



Nu este singura dată când Dumnezeu prezice evenimente viitoare şi acestea se îndeplinesc cu 
toată acurateţea.  

PROFEŢIA PERIOADA ÎMPLINIREA 

Dan. 9:24-27 70 săptămâni (490 ani) 457 î.Hr.– 34 d.Hr. 

Dan. 8:14 2.300 zile/ani 457 î.Hr.– 1844 d.Hr. 

Dan. 7:25; Ap. 12:6, 14; 
13:5 

1.260 zile/ani 538 î.Hr.– 1798 d.Hr. 

Acest lucru ne învaţă, nu numai preştiinţa lui 
Dumnezeu, ci controlul Său asupra istoriei. 
Putem avea încredere deplină în El.  

457 î.Hr. 34 d.Hr. 538 d.Hr. 1798 d. Hr. 1844 d.Hr. 

70 săptămâni 1.260 zile 2.300 zile 



„Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă 
mărească de o mie de ori pe atât şi să vă 
binecuvânteze, după cum a făgăduit!” (Deut. 1:11) 

Dar, pentru a administra aceste binecuvântări în mod 
corespunzător, au avut nevoie de organizare (Deut. 1:12-13). 
Poporul lui Dumnezeu din deşert era bine organizat. Această 
organizare s-a păstrat de-a lungul timpului în poporul Israel. 
Astăzi, Dumnezeu vrea şi un popor organizat (biserica). 
Organizaţia implică un corp unificat, cu oameni care 
îndeplinesc diferite roluri în funcţie de darurile lor. În acest fel, 
binecuvântările lui Dumnezeu pot fi administrate în cel mai 
bun mod posibil.  

Dumnezeu a binecuvântat Israelul în 
timpul celor 40 de ani de pelerinaj 
(Neemia 9:21). Moise a tânjit ca ei să 
continue să fie binecuvântaţi în Canaan şi 
să devină mult mai numeroşi.  



„Iartă dar fărădelegea poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai 
iertat poporului acestuia din Egipt până aici.” (Numeri 14:19) 

Când au refuzat să intre în Canaan, Dumnezeu a decis să distrugă Israelul 
(Numeri 14:11-12). Din nou, Moise a mijlocit pentru popor înaintea lui 
Dumnezeu (Numeri 14:13-17).  

Naţiunile vecine ştiau cum Dumnezeu a 
scos pe Israel din Egipt. Dacă atunci i-ar 
fi distrus, puterea Sa ar fi fost 
chestionată : „Domnul n-avea putere să 
ducă pe poporul acesta în ţara pe care 
jurase că i-o va da, de aceea l-a omorât 
în pustie!” (Numeri 14:16).  

Numai iertându-i puteau deveni o lumină pentru naţiuni. 
Dumnezeu trebuia să fie glorificat în poporul Său. Slava, 
bunătatea, iubirea şi puterea lui Dumnezeu trebuie să fie 
descoperite în biserica sa, prin ceea ce face prin poporul său.  



„În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriţilor nu şi-a 
atins încă vârful.” (Geneza 15:16) 

Război, moarte şi distrugere. 
Aceasta este cealaltă parte a 
cuceririi Ţării Promise. Ceva 
care începuse deja cu 
teritoriile Sihon şi Og (Deut. 
2-3). De ce a autorizat 
Dumnezeu acest masacru?  

Înainte de a permite războiul, 
Dumnezeu a oferit pacea (Deut. 2: 
26-29). Refuzând să accepte pacea, 

aceste popoare şi-au pecetluit 
propriul destin (Deut. 2:30). 

Ca naţiune, ajunseseră la un punct 
de neîntoarcere. Răutatea lui era 
deja endemică (Geneza 15:16). 

Istoria ulterioară ne învaţă că naţiunile şi 
indivizii care au arătat respect pentru 
Dumnezeu şi au avut încredere în El au fost 
salvaţi de la distrugere (de exemplu, Rahab şi 
gabaoniţii).  



„Istoria copiilor lui Israel a fost scrisă pentru mustrarea şi 
învăţătura noastră, celor care au ajuns la sfârşitul veacurilor. 
Cei care stau ferm în credinţă în aceste ultime zile şi sunt în 
sfârşit admişi în Canaanul ceresc, ar trebui să asculte 
cuvintele de avertizare rostite de Isus Hristos israeliţilor. 
Aceste lecţii au fost date bisericii din deşert pentru ca 
poporul lui Dumnezeu să le studieze şi să le ţină seama de-a 
lungul generaţiilor lor, pentru totdeauna. Experienţa 
poporului lui Dumnezeu în acel loc pustiu va fi cea a 
poporului său în aceste vremuri. Adevărul este o protecţie în 
toate veacurile pentru cei care stau ferm în credinţa care a 
fost dată odată sfinţilor.” 

E. G. W. (Ridică-ţi ochii, 6 august) 
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