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Învierea lui Moise

Textul de memorat: „Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul
lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: «Domnul să te
mustre!»” (Iuda, vers. 9)

Duminică, 19 decembrie – Păcatul lui Moise (I)

1. Numeri 20:1-13; 1. Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustiul Ţin în luna întâi. Şi poporul s-
a oprit la Cades. Acolo a murit şi a fost îngropată Maria.
2. Adunarea n-avea apă. Şi s-au răsculat împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron.
3. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: „Ce bine ar fi fost să fi murit noi, când au murit fraţii
noştri înaintea Domnului!
4. Pentru ce aţi adus adunarea Domnului în pustiul acesta, ca să murim în el noi şi vitele noastre?
5. Pentru ce ne-aţi scos din Egipt şi ne-aţi adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici
smochin, nici viţă, nici rodiu, nici apă de băut?”
6. Moise şi Aaron au plecat de la adunare şi s-au dus la uşa Cortului întâlnirii. Au căzut cu faţa la
pământ şi li s-a arătat slava Domnului.
7. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
8. „Ia toiagul şi cheamă adunarea, tu şi fratele tău Aaron. Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, şi ea va
da apă. Să le scoţi astfel apă din stâncă şi să adăpi adunarea şi vitele lor.”
9. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul.
10. Moise şi Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii. Şi Moise le-a zis: „Ascultaţi, răzvrătiţilor!
Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?”
11. Apoi Moise a ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă din belşug, aşa
încât a băut şi adunarea, şi au băut şi vitele.
12. Atunci Domnul a zis lui Moise: „Pentru că n-aţi crezut în Mine, ca să Mă sfinţiţi înaintea copiilor
lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau.”
13. Acestea sunt apele Meriba unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfinţit între ei.

Luni, 20 decembrie – Păcatul lui Moise (II)

2. Numeri 20:12,13; 12. Atunci Domnul a zis lui Moise: „Pentru că n-aţi crezut în Mine, ca să Mă
sfinţiţi înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau.”
13. Acestea sunt apele Meriba unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfinţit între ei.

Deuteronomul 31:2 şi 34:4; 2. „Astăzi,” le-a zis el, „eu sunt în vârstă de o sută douăzeci de ani: nu
voi mai putea merge în fruntea voastră, şi Domnul mi-a zis: „Tu să nu treci Iordanul!”
4. Domnul i-a zis: „Aceasta este ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov
zicând: „O voi da seminţei tale.” Ţi-am arătat ca s-o vezi cu ochii tăi; dar nu vei intra în ea.”

3. Numeri 20:8; „Ia toiagul şi cheamă adunarea, tu şi fratele tău Aaron. Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa
lor, şi ea va da apă. Să le scoţi astfel apă din stâncă şi să adăpi adunarea şi vitele lor.”

Numeri 20:9-11; 9. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul.
10. Moise şi Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii. Şi Moise le-a zis: „Ascultaţi, răzvrătiţilor!
Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?”
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11. Apoi Moise a ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă din belşug, aşa
încât a băut şi adunarea, şi au băut şi vitele.

Marţi, 21 decembrie – Moartea lui Moise

4. Deuteronomul 34:1-12; 1. Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui
Pisga, în faţa Ierihonului. Şi Domnul i-a arătat toată ţara: de la Galaad până la Dan,
2. tot ţinutul lui Neftali, ţara lui Efraim şi Manase, toată ţara lui Iuda până la marea de apus,
3. partea de miazăzi, împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, cetatea finicilor, până la Ţoar.
4. Domnul i-a zis: „Aceasta este ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov
zicând: „O voi da seminţei tale.” Ţi-am arătat ca s-o vezi cu ochii tăi; dar nu vei intra în ea.”
5. Moise, robul Domnului, a murit acolo, în ţara Moabului, după porunca Domnului.
6. Şi Domnul l-a îngropat în vale, în ţara Moabului, faţă în faţă cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut
mormântul până în ziua de azi.
7. Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea nu-i slăbise, şi puterea nu-i
trecuse.
8. Copiii lui Israel au plâns pe Moise treizeci de zile, în câmpia Moabului; şi zilele acelea de plâns şi
de jale pentru Moise s-au sfârşit.
9. Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înţelepciunii, căci Moise îşi pusese mâinile peste el. Copiii lui
Israel au ascultat de el şi au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise, Domnul.
10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă.
11. Niciunul nu poate fi pus alături de el, în ce priveşte toate semnele şi minunile, pe care l-a trimis
Dumnezeu  să  le  facă  în  ţara  Egiptului  împotriva  lui  faraon,  împotriva  supuşilor  lui  şi  împotriva
întregii ţări,
12.  şi  în  ce priveşte  toate  semnele  înfricoşătoare  pe care le-a  făcut  Moise cu mână tare  înaintea
întregului Israel.

Miercuri, 22 decembrie – Învierea lui Moise

5. Iuda, vers. 9; Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui
Moise, n-a îndrăznit  să rostească împotriva lui  o judecată de ocară, ci  doar a zis: „Domnul să te
mustre!”

Joi, 23 decembrie – Învierea noastră, a tuturor

6. 1 Corinteni 15:13-22; 13. Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.
14.  Şi,  dacă  n-a  înviat  Hristos,  atunci  propovăduirea  noastră  este  zadarnică,  şi  zadarnică  este  şi
credinţa voastră.
15. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit
despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie.
16. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat.
17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.
19. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi
dintre toţi oamenii!
20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.
21. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.
22. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos;
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