
EXODUL 1:8-22 Faraon se împotriveşte! 
În lecţia de astăzi avea de-a face cu un episod asemanator cu cel din Gradina Eden.În 

Eden primii oameni au fost înşelaţi să asculte de cine nu trebuia, iar aici evreii de bunavoie 
se coboară în Egipt, într-o perioadă propice susţinerii vieţii acelei familii, şi fără voia lor ajung 
robi la Faraon. 600 de ani de istorie sunt cuprinşi în doar câteva versete, iar creşterea 
numerică a evreilor este atât de accentuată în v.7. 

Nu ştiu dacă poporul evreu care a trăit în Egipt au fost chiar mai numeroşi decât 
egiptenii , sau dacă în răutatea lor îi vede asfel. Ştim că frica, ura, scârba de alţii ne fac să 
exagerăm uneori.Totuşi Psalmul 105.24 confirmă creşterea lor promisă din Gen.12. 

Dibaci: Romani 16.19 ‚’’proşti în ce priveşte răul’’. Satan adoptă diferite tactici pentru 
a distruge un popor, sau familie, sau Biserică, sau credincios. Şi astăzi adoptă unele din 
metodele de atunci. Priviţi are loc o adunare în care cei răi se unesc - veniţi, v.9,10 din cap.1. 
Se dau 4 metode de distrugere: 

1.Au obligat femeile evreice să muncească.Nu le mai ajungeau banii, nu mai îşi 
puteau plăti ratele la Bancă, nu trăiau bine, aşa că a trebuit spunem noi astăzi, să se ducă şi 
soţia la muncă. Astăzi femeia în loc să fie liberă să îşi crească copiii, ea munceşte la Faraon. 
Interesant cum de s-a ajuns aici. Acolo în Egipt a început această metodă demonică de 
distrugere a omenirii. Astfel oamenii nu au ajuns să trăiască mai bine , ci mai rău. Metode de 
evitare a copiilor nedoriţi, prea ocupaţi să mai facem copii, prea săraci, prea obosiţi, prea 
multe neajunsuri. Copiii i-am abandonat în creşe, la cămine de copii cu program prelungit, 
bone, Tv. computer , la desene, reţele de socializare. Povestea lui Lev Tolstoi ! Astfel pe cei 
mai mulţi copii îi înfie, cine credeţi,cine este interesat de copiii noştrii?                                          
Fiica lui Faraon – protecţia copilului, zice-se. Observaţi cum lucrează Dumnezeu în vederea 
creşterii lui Moise: mama naturală îl creşte pînă la o anumită vârstă, dar vai, mama e nevoită 
să-l dea lui Faraon până la urmă, dar nu-i dă drumul cu mintea plină de gunoaie, ci cu o 
moştenire puternică. Moise ieşind afară la fraţii săi, ne spune Fapte 7:24, l-a omorât pe un 
egiptean, crezând că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui....va da izbăvirea. Oare 
de unde ştia Moise că el avea să fie? Evreii aşteptau un eliberator. Dar Moise la 40 de ani nu 
este pregătit. Azi vedem cum unii tineri abia le-au dat tuleii şi sunt gata să predice, să intre în 
lucrare, dar nu vor să se lase învăţaţi. Dar evreii nu au priceput, nu- aşa ? Fraţilor când 
lucrăm de unii singuri, oamenii nu pricep. La fel este şi astăzi. Ce schimbat este Moise mai 
târziu. Îşi dă seama că nu mâna lui, ci Braţul Domnului. Câtă schimbare!!! Dumnezeu 
intervine şi mama naturală a copilului îi dă cum spunem noi cei 7 ani de acasă. A reuşit 
Faraon cu această metodă? Nu, şi v.12 ne spune aşa :’’dar cu cât îi asuprea mai mult, cu atât 
se înmulţea şi creştea. 

2. Poruncă de la Faraon – medicii ginecologi (moaşele), să ucidă orice băiat. Ce se 
dorea prin asta: 

a) asimilarea poporului.Fetele aveau să se căsătorească cu ei şi uşor dar sigur, 
naţiunea lor avea să dispară.  
b) Pe de altă parte o naţiune fără bărbaţi, o biserică, o familie în care nu sunt bărbaţi 
– ce fel de naţiune ar fi acea naţiune? La fel se întâmplă şi astăzi cu noi creştinii. Nu 
mai facem copii mulţi, şi pruncuciderea este la ea acasă în România. În ţara noastră 
au fost omorâţi aprox.22 milioane de copiii, o altă ţară. Faraon vrea să dispărem, 
încet dar sigur. Ştiţi cum se spunea pe vremuri:’’ ţiganii şi pocăiţii fac copii mulţi’’. 
Astăzi nu mai este aşa. Noi cei aflaţi la a 2-a sau la a 3-a strajă nu ştim mai nimic din 
culisele acestui păcat odios faţă de cei aflaţi la prima strajă.. Faraon este dibaci, 
pentru că el nu vrea să creştem. Dacă am întreba pe oameni de ce nu mai fac mulţi 



copii (e poruncă biblică) ei spun că din cauza vremilor grele pe care le trăim, dar 
evreii au dus-o cu mult mai greu ,dar nu au uitat porunca Domnului. Fapte 
7:19:’’chinuiţi astfel să îşi lepede pruncii ca să nu trăiască’’. Există o lege a lui 
Dumnezeu în care se vede clar cum persecuţia întăreşte un popor, sau biserică .           
( Fapte 2:13,41; 4:29, Apoc.2.10) 

  

  Există o veche poveste în tradiţia egipteană în care se spune că Faraon ar fi 

avut un vis . În vis era o balanţă. Pe un taler se afla Egiptul, iar pe celălalt taler se afla Un 

Miel. Mielul era mai greu decât ţara Egiptului. Ghicitorii, tălmăcitorii au prezis naşterea unui 

copil evreu care va nimici Egiptul. 

Moaşele, mai cu frică de Dumnezeu decât cei de astăzi, nu au vrut să asculte de Faraon, chiar 

dacă îşi riscau viaţa lor, nu voiau să rişte viaţa micuţilor,neascultând de Dumnezeu. Femeile 

evreice, de obicei, nici nu chemau moaşele, năşteau singure. Dar moaşele s-au temut de 

Dumnezeu.’’Case’’-o binecuvântare deosebită în familiile lor. Nici această metodă nu 

reuşeşte să împiedice planul Lui Dumnezeu, deşi probabil că mulţi copii au fost omorâţi. 

 4. Poporul lui Faraon să arunce în râu orice băiat care se va naşte. Aici deja 

Dumnezeu  intervine. Nu mai poate răbda. Răbdarea lui durează până când se depăşeşte 

limita şi o altă prerogativă de-a Lui suferă: Bunătatea, Dreptatea.  

 3.Împiedicarea închinării.5:1-23 Fiecare cărămidă confecţionată avea sigiuliul lui 

Faraon pe ea. Astăzi diavolul – faraon ne împiedică să creştem. Dacă nu reuşeşte, măcar ne 

face viaţa amară. Muncim la Faraon, îi facem hambarele mari, iar unii dintre oameni trăiesc 

la limita subzistenţei. Ne ameninţă ca pe tovarăşii lui Daniel cu un cuptor de fier, dacă ne 

arde de închinare, şi chiar ne aruncă acolo, ca să-L uităm pe Dumnezeu, să ne ucidem copiii, 

sau să îi dăm lui Faraon să ni-i crească el. Şi astăzi are isprăvnicei de la C. E . dar are şi 

logofeţi de-ai noştrii, care nu ştiu ce este mila. Evreii s-au îndârjit să trăiască ca naţiune 

aleasă, şi egiptenii s-au scârbit de ei. Este posibil ca dacă trăim ca evreii în Egipt să le 

producem repulsie, scârbă de noi şi de Dumnezeul nostru, dar nu uitaţi că totuşi împreună 

cu evreii au ieşit şi alţi oameni.Putem lua cu noi şi pe alţii. 

 Luptă pentru supravieţuire până va veni Domnul Isus. Moise ne-a spus că va veni un 

Prooroc ca el. Acela ne va aduce eliberarea, iar pe Faraon Îl va judeca El. Şi pentru că Domnul 

Isus ne-a scos din Egiptul păcatului, El ne spune ca în Gen. 26:2 ’’nu te coborî în Egipt!’’ iar în 

Deuter.17:16’’ niciodată să nu vă mai întoarceţi pe drumul acela’’. 

 La noi în ţară Faraon foloseşte alte metode, în afara violenţei, dar scopul este acelaşi: 

să nu ne înmulţim, să fim asimilaţi de ei, prin lipsa bărbaţilor puternici, prin cei ce n-au frică 

de Dumnezeu, prin cei ce nu sunt atenţi la metodele lui Faraon, să nu ne lase să ieşim din 

ţară.Dar Cel ce ste cu noi este mai tare decât cel ce este în lume.1Ioan 4.4 

Texte ajutătoare: Deuteronom 26.6;4:32, Fapte 7 


