
Lecţia nr.6 din Exodul 4 

(din lecţia nr.5 Egiptenii credeau că morţii sunt judecaţi. Însă la judecată dacă ei îşi 
împietreau inima, şi nu-şi mărturiseau păcatele nu erau găsiţi vinovaţi, şi...scăpau. În 
vederea aceasta se punea un scarabeu (o piatră care avea gravată pe ea o insectă) pe 
pieptul mortului , în cazul nostru Faraon, va trece drept salvat (nevinovat).Dumnezeu 
însă îi împietreşte inima lui Faraon, şi acesta ...îşi măruriseşte păcatul fără însă să se 
pocăiască, trecând nu ca nevinovat, cum credeau ei, ci ca vinovat. Exod 9.27,34 şi  
10 :16,17. SCARABÉU, scarabei, s. m. 1. Insectă din ordinul coleopterelor, cu corpul 
lat și turtit, de culoare neagră, cu capul și cu picioarele dințate, care se hrănește cu 
excremente (Scarabeus sacer). 2. Pecete, piatră gravată, bijuterie care înfățișează un 
scarabeu (1). – Din fr. scarabée, lat. scarabaeus. 
 

CE AI ÎN MÂNĂ FRATE ŞI SORĂ ? 
 

Moise era conştient că de 400 de ani, Domnul nu se mai arătase, şi poporul nu-L 
cunoştea pe Domnul;  ştia şi din experienţă personală. 

 
Dumnezeu dă autoritate lui Moise pentru a Se descoperi poporului ! 
 Cele 3 semne aveau menirea să-i convingă pe evrei că Moise era trimis de 

Dumnezeu. Semnele exprimau puterea Lui Dumnezeu asupra lui Satan (şarpele), el fiind 
simbolul puterii şi al vieţii pentru egipteni, Dumnezeu Îl asigură pe Moise că el va putea să 
biruiască puterile Egiptului; a păcatului (lepra), dar şi a scăpării de ambele pericole prin 
sânge. Semnele sunt făcute pentru cei ce nu cred: poporul,  în frunte cu mai marii lor. Trei 
direcţii de luptă ale lui Moise: firea (mâna cu lepra), lumea (apa în sânge), şarpele (cel rău). 
Mai târziu vedem cum vrăjitorii fac şi ei la fel cu vrăjile lor, ca Moise. Satan imită, e un hoţ, el 
nu este originalul ci este doar o copie ieftină în comparaţie cu originalul. Dumnezeul nostru 
este un Dumnezeu al minunilor. 

Să observăm ce simplu pleacă Moise de la socrul său. Altă dată Iacov pleacă din 
pricina averilor pe furiş, dar Moise după 40 de ani pleacă doar cu o soţie şi 2 copii. Domnul Îi 
spusese să se întoarcă pentru că cei ce umblau să-i ia viaţa au murit. Ce încurajator! Noi 
rămânem, dar cei ce caută să ne ia viaţa, mor, se duc. Ce ai în mână tu, eu? Poate că nu îţi 
dai seama că ai o Biblie, un pic de ceva, nu există om care să nu aibe nimic! Dumnezeu a 
investit în tine. De ce ascunzi acel lucru? El ţi-a fost dat să eliberezi pe alţii. El vrea să se 
folosească de ce ai tu în mână. Luaţi cu voi fiii mei ’’leac alinător’’ le zice Iacov fiilor săi! 
Gen.43.11. Egiptenii au de toate, dar ce le trimit Eu, nu au. Dacă nu îţi faci timp, El îţi va face 
rost de ceva timp, dar se poate să fie dureros. Nu judeca poporul, ci oferă-i leac alinător.Ce 
ai în mână în afară de bici? Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie! Psalm 23. Poate nu ştii prin câte 
trec fraţii de lângă tine. Unii suferă cum nici nu îţi imaginezi. Wurbrandt spunea de un frate 
care a fost obligat de comunişti să dea cina cu excremente umane, ca batjocură,şi pentru că 
la început nu a vrut să dea’’cina’’, a fost bătut cu bestialitate. Cedând pâna la urmă a fost 
bătut atat de rău încât cu greu şi-a revenit. Fr.W.când l-a întâlnit i-a zis:’’frate cum ai putut să 
faci una ca asta?’’-Frate i-a răspuns acest om, am suferit mai mult decât Hristos! 

 
Circumcizia -  un act de credinţă din partea Seforei ?! Când pleci în lucrare, vezi, ai 

împlinit tot ce trebuia împlinit? 

[Probabil că circumcizia se referă la cel mai mic copil al lui Moise, Eliezer (18.3), 
născut de curând, deşi nu suntem siguri. Numele pare că se referă la ajutorul Lui Dumnezeu 
şi se poate ca Eliezer să se fi născut după întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu. Moise şi familia 



lui erau în drum spre Egipt, şi se pare că trăseseră peste noapte la un han (engl.). Acolo l-a 
întâlnit Domnul şi a vrut să-l omoare. Se pare că era vorba de o durere cumplită, o boală prin 
care Moise fusese lovit. Parcă Domnul îi mai spune odată :’’Ţi-am spus să te descalţi..’’. 
Sefora, soţia lui Moise ştia ce să facă, dar nu era de acord se pare, şi mânioasă îl taie 
împrejur de teamă.  Atunci Domnul L-a lăsat. 

Se pare că de aici, Sefora şi copiii au fost trimişi înapoi la Ietro, şi nu mai ştim nimic de 
ei până în cap.18.2-5. Numeri  10:29,30 se pare că Ietro pleacă în ţara lui. Însă mai tarziu 
avem din nou de-a face cu el, dar cred că Ietro murise şi Hobab este cumnatul lui Moise, şi 
dificultatea apare din pricina faptului că în ebraică rădăcina htn  se poate referi şi la ginere, 
sau cumnat. De exemplu hâtân: înseamnă ginere (Gen.19.12,14; Judec.15:6). Cel mai 
plauzibil deci, ar fi că Ietro moare şi Hobab este cumnatul lui Moise, care după moartea 
tatălui său ajunge patriarh al familiei, şi poate juca şi rolul de socru al lui Moise conform 
tradiţiei vremii. Îl vedem pe Hobab mai tarziu în Judecători 1:16; 4:11 ca fiind împreună cu 
poporul ieşit şi intrat în Canaan.] 
 
 Întâlnirea lui Moise cu Aaron ! 

a) Cei doi se întâlnesc şi împreună prezintă bătrânilor planul de salvare al Lui 
Dumnezeu. Moise îi face cunoscut toate cuvintele Domnului şi toate semnele. Moise 
şi Aaron şi-au văzut de drum, şi au adunat pe toţi bătrânii, nu pe tineri. Astăzi dacă      
s-ar mai face un astfel de lucru pe cine ar chema liderul la sfat? Cine sunt azi cei ce au 
putere de influenţă în familie în Biserică, în societate? 

b) Poporul a crezut, s-a plecat şi s-a aruncat cu faţa la pământ. 


