
Lecţia nr.9 din Exodul 8:1-15   Betel,25 Iulie 2013 
Un păcat atrage un alt păcat întotdeauna: 

Prima urgie a trecut dar se pare că a lăsat consecinţe în natură.Când este exterminată o vietate 
din lanţul trofic se înmulţesc altele nespus de mult. Şi Domnul zice în Exod 23.29 ‚’’să nu se 
înmulţească împotriva ta fiarele de pe câmp’’. Teologie şi ecologie, zicea cineva. Aşa se pare 
că o nenorocire aduce pe alta pentru că Faraon nu vrea să lase poporul să plece, persistând în 
păcatul lui. Pierind peştii care mâncau ouălele de la broaşte, acestea s-au înmulţit, dar aici ni 
se spune că Domnul le-a adus în ţară ca pedeapsă. Broasca reprezintă pe Hekt, zeiţa învierii. 

Dacă nu punem capăt păcatelor ele se dezlănţuie în viaţa noastră. Întotdeauna 
neascultarea atrage mânia Lui Dumnezeu. În Exodul mânia Lui Dumnezeu este la un nivel 
mic, iar în Apocalipsa va fi la nivel cosmic. Păcatul aduce dezgust, scârbă în viaţa omului, 
păcatul este purtător de microbi, broaştele ne invadează fiecare domeniu al vieţii noastre. 
Priviţi vă rog: ele sunt prezente peste tot: casa ta, odaia ta de dormit, patul tău,...în cuptoarele 
de pâine şi în postăvile de frământat pâinea.  Urgia – o consecinţă a păcatului care ne 
afectează orice domeniu al vieţii noastre. 

Exod.8.8 ‚’’ Faron are nevoie de un mijlocitor.’’Vrăjitorii puteau să facă să apară 
broaştele, dar de ce nu s-a dus la ei Faraon să alunge broaştele? De ce s-a dus la Moise şi 
Aaron că să-l scape? Faraon ştia că vrăjitorii lui nu-l poate scăpa de urgie. Dumnezeu se afimă 
pe Sine aici, nu doar prin pedeapsă, ci şi prin izbăvire. Faraon se smereşte chemând pe Moise 
şi pe Aaron. Peste tot se vede bunătatea Lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul abia aşteaptă să 
ne pocăim,să ne recunoaştem, ca să ne izbăvească. Dar, suntem noi sinceri când zicem că 
vrem să scăpăm? Ce facem după ce scăpăm? Răsuflăm uşuraţi şi o luăm de la capăt?!  

Ai nevoie de un Mijlocitor?  Moise ne dă un sfat în Deuteronom 18.15.Ai probleme cu 
broaştele? Apelează la Singurul Mijlocitor – Isus Hristos. 

Faraon însă nu arată pocăinţă autentică: mai întâi cere depărtarea urgiei, după care 

spune că va lăsa poporul să plece. Faraon nu vrea să se roage el însuşi, ci alţii să se roage 

pentru el. Pocăinţa autentică: eu renunţ primul la păcat cerând iertare personal în rugăciune, 

după care aştept izbăvirea. Faraon nu şi-a ţinut niciodată promisiunea ! Noi ne ţinem 
promisiunile făcute Domnului? Cât timp? Până când? Astfel se face că Dumnezeu aduce noi 
şi noi urgii în viaţa lui Faraon. 

 
 De ce amână Faraon eliberarea, cerând ca ’’mâine’’ să scape de broaşte, şi nu 

spune ’’chiar acum’’? Mie mi se pare o mare ciudăţenie acest aspect. Cum 
Faraoane, îţi plac aşa de mult broaştele? Haideţi să ne gândim un pic, de ce 
amână oamenii pocăinţa: 

Ca să aibă răgaz să-şi rezolve singur problema, poate cu ajutorul vrăjitorilor. Este bine 
ştiut cum oamenii vor să se descurce singuri: poţi să fii mai bun şi fără să te pocăieşti. Poţi să 
mergi la mănăstiri, te rogi, la bio-energie, mai faci o facultate, că ăştia proşti se duc la 
pocăinţă...trebuie să mai fie şi alte căi, altele decât pocăinţa. Faraon nu s-a gândit ce preţ 

plăteşte amânând pocăinţa. Mâine este o zi de care nimeni nu este sigur. Până mâine cresc 
copiii, tu devii tot mai dependent de vicii, te vei împietri şi mai tare, vei fi înfăşurat şi mai 
mult în păcat. Nu vă înşelaţi, nimeni nu vă poate scăpa de broaştele păcatului decât numai 
Isus Hristos. Lui Faraon nu-i plăceau broaştele (aici consecinţa), dar ’’iubea’’ pe evrei (aici 
păcatul), voia să-i mai ţină robi pe evrei măcar o noapte. Oamenilor nu le plac consecinţele 
păcatului în viaţa lor, dar iubesc atât de mult păcatul, el este aşa de dulce, încât nu vrea să 
renunţe la el, deşi păcatul îi chinuie, ei suferă cu stoicism, îmbătrânesc înainte de vreme, dar 
măcar iubesc păcatul.Măcar atât să-şi permită şi ei că prea e grea viaţa... Cât de trist ! 

 
8:15 Cum a răsuflat în voie? Obişnuindu-se cu cloaca, cu gălăgia, cu scandalul, 

mirosul urât etc..dar această obişnuinţă îi aduce nu doar o noapte de răgaz ci alte urgii. Faraon 



suferă şi el, şi-i face şi pe alţii să sufere. Pe lângă el plătesc şi alţii, suferă copii, familia, cei 
din jurul nostru. Dă dovadă de înţelepciune, de maturitate, ai un moment de luciditate şi 
recunoaşte-ţi păcatul, renunţând la el. Deschide-i uşa să intre El cu sfinţenia Sa, cu eliberarea 
Sa. 

Rugăciunea: 
Observăm că Moise se ruga Lui Dumnezeu şi credea că Dumnezeu poate să facă 

minuni şi urgia era oprită. Simplu ! Nu vrei şi tu să te rogi pentru tine, pentru familia ta, 
pentru ţara ta ?! Te rogi fierbinte doar când vine boala ? Te rogi doar dacă eşti constrâns? Sau 
te rogi mereu, trăieşti o viaţă de rugăciune ? În momente dificile nu vei şti să te rogi. O tânără 
murea şi voia să se roage dar nu ştia ce să zică. Luca 18 – rugăciune fără pocăinţă ! 
(fariseul).Rugăciunea lui Faraon se concentrează doar asupra pedepsei, şi nu a faptelor lui. În 
necaz Faraon face multe promisiuni laudative, dar degeaba.Şi pe la noi se mai aud astfel de 
rugăciuni: Doamne dacă...atunci eu am să fac şi am să dreg. În necaz uneori se fac promisiuni 
mincinoase.Nu l-a minţit pe Moise ci pe Duhul Domnului. 

Să ne rugăm doar pentru sănătate, sau pentru pocăinţă !!? Tip Cain: pedeapsa mea e 
prea grea, dar nu spune :’’păcatul meu este prea mare’’. Fapte 8 – Simon vrea darul fără 
pocăinţă. 
 

Minunea cu mâna plină de lepră vindecată l-a încurajat pe Moise şi poporul să creadă, 
doar că acest lucru a fost petrecut doar cu poporul Lui Dumnezeu. Vindecarea nu a venit 
pentru cel ce nu a vrut să se pocăiască cu adevărat. 


