
     31 iulie 2013, Betel 
Lecţia nr.10 , Exodul 8:16-32 

1.Resursele vrăjitorilor sunt epuizate. 
2.Degetul sau Duhul Lui Dumnezeu este mai puternic. 
3.Compromisul. 

1. După parerea unora nici o urgie nu a lovit ţinutul Goşen, dar totuşi se pare ca 
primele 3 urgii au venit şi peste evrei, sau nu au venit dar Faraon nu a sesizate lucrul acesta şi 
Domnul îl scoate în relief abia în 8:22,23;9:4,26;10:23;11:7. Dacă ar fi venit totuşi şi peste 
evrei cele 3 urgii, oare ce lecţie practică am avea acolo?  

Moise nu se roagă Lui Dumnezeu în prezenţa egiptenilor şi a lui Faraon. Mă tot 
frământă rugăciunea pentru masă în prezenţa celor nepocăiţi care ne urăsc. Am trăit momente 
de tot felul în multe familii la rugăciune.Oare este şi aici o învăţătură ? 

Faraon nu s-a rugat nici măcar odată, ci el îl punea pe Moise să se roage, iar Moise de 
fiecare dată se ţinea de cuvânt. El nu îl păcălea pe Faraon cum o făcea acesta, ci Moise 
respecta de fiecare dată ce spunea. Dacă lumea ne minte, noi nu avem dreptul să procedăm la 
fel ca ei. Noi nu ne putem perminte să facem ca ei. Dumnezeul nostru este Adevărul. Prin 
faptul că nu se voia să se roage pentru el, Faraon, spune totul. 

-Păduchii,  pe oameni şi pe animale. Erau mulţi ca pulberea pământului. Mâna Lui 
Dumnezeu apăsa. Egiptenii, dar mai ales preoţii erau un popor curat şi cu haine de in curate, 
de aceea ei mai ales au fost loviţi, acest lucru fiind o mare urâciune pentru ei. Spiritual era 
atacat zeul Gheb, zeul pământului, sau Seth zeul deşertului. Vrăjitorii încearcă şi ei să facă la 
fel, dar nu mai pot face nici o şmecherie. Interesant este că duhurile rele recunosc că acolo era 
’’Degetul Lui Dumnezeu’’, dar nu şi Faraon. 

2.Luca 11:17-22 şi Matei 12:28 ne arată ceva despre Duhul Lui Dumnezeu. Isus biruie 
pe Satan.Satan= unul puternic în armură, care îşi păzeşte palatul şi averile, dar Isus = 
invadează teritoriul lui Satan îl dezbracă de putere (Coloseni 2:15),îi ia armele şi eliberează 
prinşii de război, după care împarte prăzile (Ioan 12: 31-33;1 Ioan 3.8; şi Efeseni 4:8 şi Luca 
4:18) 

3.Compromisul: a 4-a urgie : 
 -Roiuri de diferite muşte câineşti (rele) poate atrase de broaştele aflate în 

descompunere. Este atacat zeul Khepri – zeul gândac, zeul Re şi Uatchit. 
Faraon se pare că este gata să accepte compromisul, dar curajosul Moise îl mustră pe faţă 
spunând:’’ nu ne mai înşela’’. Faraon trebuia să fie un model al dreptăţii şi adevărului, dar nu 
este deloc aşa.  
În ce consta compromisul?  

- Aduceţi jertfă aici în ţară, în Egipt. Mă gândesc cum unii mai ’’miloşi’’ar fi fost de 
acord cu asta şi se certau cu Moise să accepte. Azi este la fel cu unii credincioşi. 

- Răspunsul= separare totală 

- Duceţi-vă în pustie, numai nu vă depărtaţi prea mult, dacă plecaţi. 
- Răspunsul = Un drum de 3 zile ca să te închini, şi să aduci jertfe. Să nu mai existe nici 

o influenţă, nici o voce de temut a vreunui isprăvnicel, nici o muzică, nici un glas al 
vreunuia care i se închina vreunui zeu...nimic absolut. Erau voci care-i îndemnau să se 
mulţumească cu puţin, să ia ce li se da, şi ce tristă este această gândire a unor 
credincioşi. Ce, aici nu te poţi închina, de ce trebuie să te pocăieşti? Faraon vrea să ne 
pocăim până la urmă, dar să nu fim prea pocăiţi. Să nu creştem prea mult, să rămânem 
lângă uşa de la intrare în caz că ne răzgândim, sau vedem pe vreun priete pe afară să 
fugim la el. De ce să nu se depărteze de păcat prea mult?- Pentru că să-l poată ispiti cu 
acel păcat ascuns, să-l poată momi. Nu sta cu duşmanul în casa inimii tale! Faraon te 
vrea în vizorul lui, să fie el cu ochii pe tine. Interesant este  că oamenii lui Ceauşescu 
aveau în dotare multe idei preluate de la Faraon. Nu face multe modificări în viaţa ta 



de credinţă (naşterea din nou), ci fă şi tu nişte mici rectificări pe ici pe colo, ce nu vezi 
cum este lumea. Nimeni nu este cum zice că este, doar îţi cere ţie. Poţi să îţi pui 
basmaua-n cap, dar să nu fii supusă niciodată.Să nu te laşi de răutate,de bârfă, de 
clevetire etc.. 

 
Compromisul: 
-Faraon este tipul lui Satan: un mincinos, un criminal, ţinea poporul în robie, ura Cuvântul 
Domnului, şi pe oamenii Lui Dumenzeu.  

Faraon nu voia să elibereze poporul evreu şi are 4 compromisuri subtile: 
A) 8:25-27 Închinaţi-vă aici în ţară. Dumnezeu cere separare totală de lume.Iacov 4.4; 2 
Cor.6:17 
 
B) 8:28 Nu vă duceţi prea departe. Nu fi fanatic, zice lumea.Este frumos să ai o religie, dar nu 
o lua şi tu prea în serios...pentru ce vrei să te pierzi singur (îţi dă şi pasaj biblic dacă e nevoie). 
Faraon ne vrea ’’creştini frontieră’’, aproape şi de Hristos şi de lume. 
 
C) Să se închine doar oamenii.10:7-11. Soţiile şi copii lăsaţi-i.Credinţa implică toată familia, 
nu doar bărbaţii. Ce privilegiu pentru bărbat să-şi conducă familia în închinare. 
 
D) Lăsaţi-vă posesiunile în Egipt. 10:24-26. Satan nu vrea să ne lase să folosim bunurile 
noastre pentru slava Lui. Dar totul este al Lui, şi cum să dăm rodul muncii noastre celui rău, 
nu este cel mai bine să-l investim în cer, şi pentru cer?! Matei 6.21’’ căci acolo unde este 
comoara voastră acolo este şi inima..’’. Ce tragedie să-L jefuim pe Dumnezeu lăsând turmele 
noastre în folosul diavolului.Maleahi 3:8-10. 
 Moise nu a acceptat nici un compromis cu cel rău, ştiind că astfel nu-I poate fi plăcut 
lui Dumnezeu. Uneori credem că am câştigat o victorie când am pacificat cu lumea, dar cât de 
greşită este această gândire. Dumnezeu cere ascultare totală – separare totală. Aceasta se va 
realiza prin jertfirea mielului dar şi prin trecerea Mării Roşii, imagini ale morţii şi învierii 
Domnului Isus Hristos, care ne va scăpa de acest veac rău. Galateni 1.4 
  Amin! 


