
    Prima confruntare ! Exodul 5:1 – 6:9.  
 

Faraon aude despre Dumnezeul evreilor ! 

 
Mă gândesc la faptul că Dumnezeu îi cere voie lui Faraon prin Moise să dea drumul 

copiilor lui Israel să plece.(5.1;7:16;8:1,2;9:1,13;10:3). De ce oare? În perioada patristică, se 
credea că Domnul Isus a plătit lui Satan preţul eliberării noastre de sub robia lui, dar aşa ceva 
este greşit. Dumnezeu îngăduie ca evreii să fie asupriţi din anumite motive. Domnul vrea ca 
această naţiune de sclavi să ajungă să preţuiască eliberarea lor, şi Dumnezeu vrea să-i 
demonstreze lui Faraon şi zeilor lor că Domnul este adevăratul Dumnezeu. Zeii lor aveau 
oarecare putere, şi vedem asta din faptul că până la un moment dat şi vrăjitorii lui Faraon 
făceau ce făcuse şi Moise, deşi un pic diferit, dar făcuse. Cum au lucrat ei dacă aceşti zei sunt 
morţi? Să nu uităm că Satan este în ei înşelând lumea pentru sine.  

 
De ce să plece atât de departe să aducă jertfe? Nu puteau să fie ’’înţelepţi’’ şi să caute 

pacea, aducând jertfe acolo în ţară?! Să nu uităm că Domnul ne cheamă la separare pe noi 
toţi.Toţi marii oameni ai lui Dumnezeu au fost nişte personaje separate: Avraam (evreul), 
Iosua 24.15, Ilie sapă un şanţ de separare clară între el şi proorocii lui Baal, Numeri 23.9. De 
ce li se cerea să se ducă în pustie, şi de ce 3 zile? Păi ca să se închine doar Lui Dumnezeu, 
trebuiau să plece departe de ei. În pustie trebuiau să fie dependenţi 100% de Domnul. Nici un 
ajutor străin pentru ei, ci Domnul voia ca ei să fie în întregime ai Lui. Departe de muzica 
egiptenilor, de hainele lor, de hrana lor, de obiceiurile lor, de idolii lor. Nu vă atingeţi de ce 
este necurat şi vă voi primi ( 2Cor.6:17,18 ). 3 Zile era o distanţă suficientă ca ei să nu mai 
vadă şi să nu mai audă nimic străin, decât ei cu Domnul lor în intimitate. Erau chemaţi la o 
sărbătoare în cinstea Domnului. Exod 10.9. Soţul vrea ca soţia lui să depindă 100% doar de el. 
Astăzi multe soţii nu mai sunt aşa, şi nici soţii, ei vor să fie independenţi. De ce acum se 
spune că dacă nu aduceau jertfe, ar fi fost loviţi cu pietre, şi până acum nu? Vedem că deşi nu 
li s-a permis să aducă jertfe de către Faraon, poporul nu a fost bătut  cum au fost bătuţi 
egiptenii. Când nu ştiau era una, când ştiu dar nu pot este luat în seamă de Domnul, şi cruţaţi. 
La fel este şi cu circumcizia copilului mic al lui Moise. Domnul, acolo şi atunci vrea să-l 
judece, dacă nu îndrepta situaţia. Domnul ne ştie inimile. El ştie câte am face dacă am fi lăsaţi 
să facem, sau câte nu. Tu aduci jertfe Domnului? Nu ţi-e frică de El că te va pedepsi? 

 

Din nou Faraon afirmă că poporul s-a înmulţit.v.5 Faraon adoptă o strategie 
folosită şi astăzi:’’dă-le de muncă până la epuizare, şi astfel îşi adorm cugetele, dorm bine, şi 
nu mai au timp de năluci’’. Astfel viaţa va trece foarte repede. Aici se vede foarte bine 
principiul unei zile de odihnă, de rugăciune, de meditaţie.v.6 ’’şi chiar în ziua aceea’’- nu mai 
târziu nu le mai dă paie, care erau moi şi se lucra mai bine cu ele, iar miriştea adunată era tare, 
înţepa şi se lucra mult mai greu cu ea. 

 

Paiele, un simbol bun sau rău în Biblie ! 

Aşa vorbeşte Faraon.Vorbeşte şi Faraon ! – nu vă mai dau paie-un cuvânt ironic, de 
batjocură, dar are un adevăr în el: vrea să le ia puterea, dar de fapt îşi tăia craca de sub 
picioare singur. Paiele+apa=acid glutamic, - erau puterea lutului. Nu şi-a dat seama Faraon că 
dând la o parte pe evrei, da la o parte puterea lor înşişi care venea din Dumnezeul evreilor.1 
Petru 2.3 , noi suntem numiţi ‚’’pietre vii’’, deci aceste pietre au nevoie de tărie, de 
elasticitate. Ce ar putea să fie liantul,ceva ce ne leagă laolaltă? Poate fi sângele Domnului care 
ne dă putere şi ne ţine laolaltă, este credinţa noastră, dragostea frăţească (2 Cor.5:14), Duhul 
Sfânt. Rom.8.15. Paiele dau elasticitate. Nu cumva diavolul ne vrea să zidim fără paie? De 



multe ori suntem rigizi, cu gheoaga în mână, cu sabia islamul, şi distrugem mai mult. Zaharia 
4.6:’’ lucrul acesta nu se va face nici prin tărie, nici prin putere ci prin Duhul Domnului.’’ 

 

 

Imaginea din Exodul 5 este imaginea creştinului de la început de drum. Aici avem 
o zi care începe cu optimism. cap.4.31, dar care se termină într-o mare dezamăgire: 10.9.   
Cam aşa este începutul multor creştini. Încep bine, dar nu tratează cu seriozitate problema 
păcatului, a existenţei celui rău, şi termină foarte dezamăgiţi. Cel rău poartă cu cei întorşi de 
curând mai ales, un război psihologic. Tratamentul lui Hitler, şi a multor lideri din ţările 
totalitariste se aseamănă mult cu al lui Faraon. Cei din jurul nostru când ne văd cu Biblia nu 
se simt bine deloc.5:9 – năluci. Cei din lume nu pot fi nepăsători la Cuvântul Domnului, ei ori 
se supun Cuvântului, ori se împotrivesc. Am văzut în viaţa mea cum vrăjitorii lui ’’Faraon’’ 
fac şi ei ce facem noi ca să-i amăgescă pe cei ce nu cred. Asta se întâmplă sub ochii noştrii. 
(La noi în casă nu se ducea nimeni la BOR până nu am apărut eu cu religia mea. De atunci 

unii din casă au devenit foarte religioşi, răi dar religioşi. Satan i-a liniştit: uite zice el luând 

forma unui înger de lumină, şi eu pot să te fac credincios. Şi lor le place minciuna, e dulce. ) 
 
                               Motivele deznădejdii lor: 
 

 O ascultare parţială,selectivă.4.21,28,30.’’toate minunile,toate semnele,toate 
cuvintele’’. Poporul uită foarte repede detaliile date de Dumnezeu. Şi noi avem mari 
probleme la capitolul acesta. Moise le spusese de împietrire, de tot ce va aduce 
Domnul asupra lui Faraon. Noi uneori îi amăgim pe oameni nespunându-le tot 
adevărul. Fapte 9:16 şi Fapte 14.22. Domnul i-a spus încă de la început tot ce are să 
sufere pentru Numele Lui. Ascultarea selectivă este o ascultare distructivă! 
 

 Aşteptări nerealiste. Tot poporul în frunte cu liderii lor se aşteptau ca eliberarea să 
vină imediat. Probabil că se gândeau că Faraon îi va lua după gât, le va mulţumi şi se 
vor despărţi prieteni. Descurajarea vine când realitatea nu coincide cu aşteptările 
noastre, şi asta este valabil în orice domeniu al vieţii. Şi noi mormăim ca nişte urşi, ne 
văităm ca nişte porumbei....(Isaia 59.11). Oare noi conştientizăm ce ar trebui să trăim 
în lumea de astăzi..?! Prov.13.12 ‚’’o nădejde amânată îmbolnăveşte inima’’. 
 

 O viziune limitată. Pe ei îi interesa eliberarea lor imediată, ceea ce nu era rău, dar nu le 
păsa de slava Lui Dumnezeu. Oare noi cum suntem astăzi, ce ne interesează mai mult? 
Rezolvarea problemelor noastre mai întâi sau slava Domnului să strălucească în mine 
şi eu să aştept în răbdare ajutorul Domnului?! 
 

 Reacţia poporului la descurajare: 
 

 Căutăm ajutor în locuri greşite.Exod 5:15,16. Şefii de echipe se duc să se 
plângă la Faraon? De 2 x robii tăi, şi poporul tău? Ei erau poporul Domnului! 
Faraon să se îndure de noi? Iuda, preoţii, ţi-au alinat suferinţa? Sau te-au umilit 
şi mai mult ca pe logofeţi? 
 

 Căutăm ţapi ispăşitori, dăm vina pe alţii. Nu e de mirare că în loc să-l ajute pe 
Moise îl blesteamă.v.21. Când nu mi se rezolvă problema, ce fac,ce vorbesc, la 
cine alerg?  
 



 Se văd într-o lumină proastă – negru de fum, ne-aţi făcut urâţi. Nu vedeau 
realitatea limpede. Cei răniţi, rănesc la rândul lor! 

 
 Reacţia lui Moise: şi el este amărât, şi Moise uită, dar el nu se duce la Faraon, ci la 

Domnul. Înaintea Lui îşi varsă sufletul. Oricât de grea ar fi problema, nu uita că ai un 
Dumnezeu care deşi eşti greşit, El te primeşte şi te încurajează. El ne aşteaptă, El ne 
mângâie. De ce Doamne ai făcut un aşa rău poporului acestuia ? De ce n-ai izbăvit 
poporul acesta?  Iov 16. 
 

 Răspunsul Lui Dumnezeu: Dumnezeu nu-i dă nici o explicaţie, ci îi reînoieşte 
revelaţia:  6:1-3 Numele Lui; 6:4 Legământul Lui; 6:5 Grija faţă de popor; 6:6-8  
 

 Deznădejdea şi robia aspră, piedici în calea credinţei poporului. 
 

 Costache Ioanid are o poezie:’’Puiul de lebădă!’’  

Dar către zorii zilei se arată deodată 

un palid nor de stele călătorind în zări. 

Atunci, c-un strigat, puiul, sfârmând un strop în ploape,  

aripile de nuferi le desfacu uşor,  

şi, mângâind văzduhul, se ridica din ape 

spre lebedele albe care-l chemau în zbor. 

 

Şi nimenea pe vale n-a cunoscut minunea,  

când puiul fără mamă şi fără mângâieri,  

spre stolul de lumină a străbătut genunea 

şi-a dispărut în zarea eternei primăveri… 

 

Suntem chemaţi la o sărbătoare în cinstea Domnului: departe de lume, alături de Domnul şi 
unii de alţii ! 
1 Corinteni 3:10-13 Să avem grijă împreună cu cine lucrăm, cu Domnul Isus , sau cu firea 
noastră condusă de cel rău. 
Să veghem că avem un rău vrăjmaş care produce dezamăgire şi robie în viaţa noastră, să ne 
facă incapabili să ne bucurăm de sărbătoare. 
Soli deo gloria ! 
      Amin! 
 

 

 

 

 

 

 

 


