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I. Păcatul trebuie conștientizat 
(păcatul ascuns are efect mortal -Iosua 6.18)  

 Gen. 2.16,17 “să nu mănânci... căci VEI MURI negreșit”. (drogul) 

Păcatul provoacă: 
- durere Celui ce te-a creat 
- pagubă păcătosului 
-  tulburare celor de lângă tine (!) 
Ioan 11.9,10 “cine umblă noaptea se poticnește” (copil orb) 
Ioan 8.34-36 !diferența între cădere și complacere/ umblare în păcat 
(porcul si pisica: încotro trage inima ta?) 



De unde și de ce există RĂU?  
1. Nu se întâmplă lucruri rele unor oameni buni ci, 
lucruri rele și bune unor oameni răi. De ce mi se 
întâmplă lucruri bune? 
 
2. Oamenii nu au capacitatea de a  înțelege și nici 
dreptul de a înțelege totul pt. că nu sunt 
decât...oameni.   
 
 
 



 Problema răului și a păcatului nu cere în 
primul rând răspunsuri logice ci un răspuns 
emoțional! 

 

(neajutorare, mânie, abandon, frică, confuzie...) 



Meditație 1 Ioan 1.6 

  

 A fi liber înseamnă să nu ai motive să fugi de 
Dumnezeu!  (net) 

 Linia frontului dintre Bine și Rău trece prin inima 
mea (în fiecare inimă bună e un colțișor unde mai tb. 
curățat răul și în fiecare inimă rea e un colțișor cu un 
cap de pod pt. Bine.) 

 

Iosua in fața Ierihonului era sau nu in țară?? 

 

Obs.: Bariera către viața promisă e fortăreața Răului 
care îți stă în cale! (la fel ca Ierihonul pt. evrei) 



II. Păcatul trebuie evitat (Iosua 7.1,11) 
Sursa cunoașterii păcatului: D. descoperă v.10 
- totul era bine până când Dumnezeu intervine la Ai (o cetate minusculă care aduce rușinea peste 
evrei) 

- când există o lipsă de logică în ceea ce ți se întâmplă, trebuie să căutam o logică 
superioară, posibil că Dumnezeu regizează ceva care să-ți trezească conștiința  

Cauza: Placerea interzisă a dus la faliment! 7.20,21 (frumusețe, greutate sunt exprimări ale 

materialului) 

Treptele (scara) căderii: 

Văzut 

  Poftit 

     Luat 

        Ascuns 

          [Descoperit] – cerneală invizibilă 

            ultima treaptă este totdeauna tăinuită de “tatăl minciunii când te 
ispitește” 

 

  



III. Păcatul trebuie deplâns (Iosua 7.6-7) 
 - Unul își sfâșie hainele, altul își freacă mâinile de bucurie că are un 

câștig 
- Unul strigă “ah” în mâhnire apăsătoare, altul strigă “yupy” sunt 
fericit 
- Unul își pune întrebări, este tulburat, altul visează mulțumit la ce are 
să facă cu prada 
 
Obs.: Unii sunt nepăsători față de păcat, alții sunt îndurerați și caută 
fără odihnă o cale de scăpare! 
 
Tu cine ești? Fă-ți timp să privești în sus! 

 
 



IV. Păcatul trebuie înfruntat (Iosua 7.10-15) 
 

- Firul ‘electric’ al relației cu Dumnezeu a fost întrerupt astfel 
încât tot poporul a resimțit întunericul (36 au murit) v.11 
 

- Dumnezeu i-a cerut lui Iosua rezolvarea problemei  v. 12b,13 
(arareori Domnul intervine însă asta e o cale ce obligă și mai mult! 
El așteaptă judecata). 



• Aflarea adevărului (numărătoarea inversă): 
 

1)Dumnezeu pedepsește păcatul în mod public în 
scop didactic (arată clar cum vede El păcatul) 

2)Dumnezeu are har (oferă suficiente ocazii pentru 
iertare) 

3)  Dumnezeu le dă ocazia tuturor să se cerceteze 
(“Nu cumva sunt eu?”) 
 

Obs1.: Noi împiedicăm propriile binecuvântări! 



Obs.2: Instinctul de conservare al omului! 
 

 e așa puternic încât bătăile inimii, amintirea a 
36 de camarazi morți, riscarea vieții soției și a 
copiilor pot trece ca detalii neînsemnate!! 
 



Obs.3: Mintea sedusă de Satan  
 

poate ticlui justificări aberante: în deșert nu 
am avut haine, am luptat și eu din greu – 
merit ceva, am și eu dreptul să ma bucur de 
viață, am și eu plăcerea mea – Dumnezeu 
trebuie să mă înțeleagă...și cum arată placa 
de aur, oh Doamne! 



Cineva azi ar putea zice: Dar nu s-a găsit paguba? Nu a 
recunoscut fapta? Doar cei 36 oricum nu mai pot fi aduși 
înapoi...La ce mai ajută cruzimea asta? 
 

R: Daca am privi astfel păcatul nu ar 
mai fi ceva ce sfidează pe Dumnezeu ci 
doar o chestiune de dispută între 
oameni (Dumnezeu ar fi eliminat din 
ecuație!) 



V. Concluzii 
 

 Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului,  

ci salvarea lui! 

 

(1Cor. 11.13: “dacă ne-am judeca singuri n-am fi 
judecați.”) 

Vulturul și prada de pe altar (carbunele mocnit)! 


