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 În primul rând vom vedea câteva detalii despre Ietro, pentru că el este personajul cheie al 

acestui capitol. Moise petrece alături de socrul său 40 de ani în pustie, după ce a fugit de Faraon. 

Moise se duce după aceea înapoi în Egipt cu familia şi sunt păreri că după episodul cu Sefora din Exod 

4.24, ea şi copiii se reîntorc în Madian. Aici avem reîntâlnirea lui Moise cu familia lui dar şi cu socrul 

său, Ietro. Întâmplarea are loc cam în 1491 bCr. 

 Ietro face parte din familia Madianiţilor sau Cheniţilor, iar în locul acestora  Dumnezeu 

promite lui Avraam că va aşeza pe descendenţii săi. Geneza 15:18-21. În totalitate niciodată evreii nu 

au avut întreg acest teritoriu promis, dar într-o zi îl vor avea. Judecători 1.16; 4.11,17; 5:24. Numeri 

10.29-32. Cheniţii au locuit printre copiii lui Iuda, dar nu au fost niciodată convertiţi cu adevărat. 

Madianiţii au descins prin Avraam din Chetura (Gen 25.2), de aceea ei trebuie să fi avut o tradiţie 

despre Dumnezeul lui Avraam deşi religia celor  din Madian este idolatră: ei se închinau la Baal Peor, 

Aşeroth, regina cerului. 

Madian s-a unit cu Moab pentru a blestema pe Israel prin Balaam, şi tot cu madianitele evreii au 

căzut în păcat. Numeri 22:4,7;25:6-18. Lui Moise i s-a poruncit să-i nimicească cu desăvârşire, ocazie 

cu care şi Balaam a fost omorât. Numeri 31:1-8 . 

În timpul judecătorilor Madian a apăsat asupra evreilor timp de 7 ani, iar când evreii au strigat către 

Domnul, El le-a trimis pe Ghedeon să-i elibereze. Jud.6-7;  Psalmi 83.9-11. 

Hobab este cumnatul lui Moise, iar Ietro – Reuel, socrul său. După ce socrul său este trimis acasă în 

18.27 se pare că nu mai există vreo referinţă cu privire la el. Este o oarece încurcătură cu privire la 

numele acestora, din cauza rădăcinii ebraice ‚’’htn’’,care poate fi fie ‚’’hoten’’,fie ’’hâtân’’,adică socru 

sau cumnat. 

 Ce fel de preot era Ietro? În Geneza 14.18 ni se spune clar că Melhisedek era preot al 

Dumnezeului celui prea înalt, dar aici ni se spune că era preotul (accentuat) al Madianului. 

 Vestea despre măreţia Lui Dumnezeu s-a dus până la distanţe mari. Ietro auzise tot ce a făcut 

Dumnezeu. De asemenea curva Rahab, în Iosua 2:10,11 din Ierihon auzise şi ea. Ietro auzind pleacă în 

întâmpinarea lui Moise. 

1. Părtăşia reîntâlnirii.1-12. Respectul adus de Moise lui Ietro. Interesant este că nu se spune 

nimic despre soţie şi copii. Au istorisit tot ce a făcut Domnul, au istorisit despre întâmplările 

de pe drum şi au adus arderi de tot şi jertfe de mâncare. Ietro binecuvântează pe Dumnezeu 

v.10, iar el cu toţi bătrânii stau la masă. 

2. 13-23.Sfaturi pentru o mai bună judecată. Deşi se pare că este sfatul lumii, este un sfat cu 

care Dumnezeu se pare că este de acord. Ietro primeşte probabil de la Dumnezeu ce să 

spună lui Moise. Moise dă dovadă de înţelepciune ascultând pe socrul său. După o masă 

copioasă, Moise se trezeşte dis de dimineaţă să judece poporul. Aici mai vedem, cred eu, pe 

Moise evanghelistul.El este de acord cu socrul său pentru că doreşte să-l câştige pentru 

Dumnezeu, deşi după aceste evenimente socrul său este trimis acasă. Moise probabil îi dă lui 

Ietro să mănânce din mana cerească. Scopul alegerii unor bărbaţi destoinici din v.21 este ca 

poporul să ajungă în siguranţă la destinaţie v.23c. Deuteronom 1:9-17 



3. 24-27. Moise ascultă de sfatul sugerat. Ce mă miră este că deşi poporul avusese atâtea 

experienţe cu Dumnezeu, ei au multe neînţelegeri între ei. Stau de dimineaţă până seara la 

coadă să li se asculte plângerile. Ce necesar este Matei 18.15. Nu faptul că sunt tensiuni între 

noi este grav, ci faptul că nu le rezolvăm aşa cum cere Scriptura. O tabără atât de mare de 

oameni, care scăpaseră nu demult din chingile robiei,era probabil ca un vulcan, gata-gata să 

erupă.Dacă noi cei de azi avem probleme cu vecinii, deşi viaţa noastră curge pe făgaşuri 

diferite, ce putea fi într-o tabără atât de mare unde familiile erau îngrămădite în corturi 

aşezate unele lângă altele. Aici avem cumva descentralizarea lucrării poporului Lui 

Dumnezeu.                                                                                                                                                              

- v.22 -  Galateni 6:2,5. Dacă vei face lucrul acesta, şi dacă Dumnezeu îţi va porunci aşa: îţi vei 

uşura sarcina,vei putea face faţă lucrurilor. 

Astfel fiecare caz adus este cunoscut pentru că se petrece într-un cadru restrâns. 

În Numeri 11.24,25 când Moise nu mai poate să facă faţă singur, Domnul îl pune să aleagă 70 

de bătrâni cu trecere în popor. 


