Minunea eliberdrii poporului Israel din robia Egiptului

Minunea eliberarii poporului Israel
din robia Egiptului
Exodul 12: 1-14 (Isaia 43: 1)
Scopul lecfiei: Sa ne incredinteze ca planul lui Dumnezeu cu
privire la poporul Sause va implini, in ciuda tuturor impotrivirilor.
Versetul de aur: ,,Acum, G$a vorbe~te Domnul, care te-a
focut, Iacove,$i Ce/ ce te-a fntocmit,
Israelel" Nu te teme de nimic, ciici Eu te
izbiivesc, te chem pe nume: e$1i al Meu. "
(Isaia43:1)
Texte suplimentare de citit: 1 Corinteni 10: 1-13; Evrei 3:1219; Evrei 8:8-13; Evrei 11 :27-29; lsaia43: 13; loan 3: 14-21
Cand 1-a chemat Dumnezeu pe Avraam sa iasa din lumea
idolatriei ~i sa umble inaintea Lui in credinta, i-a promis o tarli, tara
Canaan, i-a promis o samanta de urma~i, care sii stlipaneascli tara. Dar
in ziua cand Dumnezeu a racut leglimant cuAvraam, i-a spus un lucru
tulburator, ~i anume ca: ,,samanta lui va fi straina intr-o tara care nu va
fi a ei, ~i acolo va fi asupritli timp de 400 de ani". (Genesa 15: 13) Nu
~tim daca Avraam a inteles bine ce inseamna acest lucru, dar el s-a
implinit intocmai.
Urma~ii lui Avraam au venit sa locuiascli in Egipt, ca sa scape
de foametea din Canaan. Au venit sa stea acolo o vreme, dar au stat
430 de ani. Cat a fost Iosif ,,primul ministru" al Egiptului, ( aproape 30
de ani) n-au fost asuprifi, dar dupli moartea lui Iosif ~i venirea la putere
a unui alt F araon, au inceput chinurile pentru evrei.
Robia lor in Egipt a fost atat de amara, incat strigatele lor s-au
auzit panli la cer ~i Dumnezeu a hotarat sa-i elibereze. Egiptenii nici
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Minuni care te "ohliga" sa crezi
n-au vrut sa auda de a~a ceva. Sa piarda foqa de munca ieftina pe care
0 aveau, nu intra in calculele lor, ~i s-au impotrivit eliberarii cu toata
puterea.
inainte de eliberare mai trebuia data o lovitura acelora care se
impotriveau planului lui Dumnezeu ~i au spus ca ei nu cunosc pe
Domnul ~i nu vor sa asculte de El. In curand, Egiptenii ~i lumea
intreaga va vedea Cine este Durnnezeul acestui popor de robi ~i ce
poateEI.
A sosit timpul ca Israel sa faca ceva. Pana acum ei n-au racut
nimic, tot ce trebuia a racut Durnnezeu. Dar acum fiecare familie
trebuia sa jertfeasca un miel ~i sa stropeasca u~iorii u~ii ~i pragul de
sus cu sangele mieluluijertfit.
ingerul mortii trece la miezul noptii prin Egipt ~i da o ultirna
lovitura egiptenilor idolatri ~i impotrivitori. Toti intaii nascuti ai
egiptenilor mor~ Tara intreaga este in doliu, de la Faraon pana la
ultima slujnica. In Gosen incepe sarbatoarea eliberarii, Pa~tele.
Sute de ani au fost Egiptenii in sarbatoare, iar evreii au purtat
doliul robiei ~i se parea ca aceasta stare nu va inceta niciodata. Dar la
vremea hotarata de Durnnezeu, evreii intra in sarbatoare, iar egiptenii
indoliu.
I. ISRAELITII LAADAPOSTUL SANGELUI
1. Aveau asiguratii via/a

ingerul moqii a trec'!t pe langa ei. in casele egiptenilor era
cineva mort ~i era mare jale. In casele israelitilor era bucurie. Ei erau
ocrotiti de sangele mielului. Altcineva a rnurit pentru ei. Ce inlocuitor
minunat, care prevestea moartea Mielului lui Durnnezeu care va
ridica pacatul lumii. (loan 1:29)
2. Aveau pace deplina

ln mijlocul unei tulburiiri ~i dureri de nedescris, evreii, in jurul
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mielului, la adiipostul sangelui, aveau pace deplina in casele lor, dar ~i
in inimile lor.
Oriunde s-ar fi dus in noaptea aceea, evreii nu erau in
siguranta in altii parte, decat in jurul mielului pe care il mancau ~i
devenea parte din ei.
,,Cand ai pacea Dornnului in inimii este bine."
3.

Aveau incredere in Cuvantul lui Dumnezeu

,,Eu voi vedea sangele ~i voi trece pe langii voi ... " (v. 13)
Nu ~tim cat au apreciat evreii sangele mielului, dar Durnnezeu
1-a apreciat foarte mult.
Sangele rnarturisea ca la adapostul lui era cineva care a crezut
Cuvantul lui Durnnezeu ~i a ascultat de EL
II. MANCAREA ISRAELITILOR iN NOAPTEA EXODULUI

J. Mielulfript in intregime
- Un miel care trecuse prin foe.
- Un miel care trebuia mancat in intregime, sa nu riimana
nimic din el pana a doua zi dimineata. Legatura dintre miel ~i israelitul
credincios nu trebuie intrerupta niciodata.
- Un miel care prefigura pe Mielul lui Dumnezeu care trecuse
prin focul suferintei ~ijudecatii lui Durnnezeu pe crucea Golgotei, ca
sa poatii fi Mantuitorul lumii.

2. Azimile- a/uatul scos din casa
Aluatul (fermentul) simboliza stricaciunea, riiul care se
inmulte~te. De la mic se face foarte mare.
' - Indepiirtarea aluatului insemna scoaterea riiului din casele
celor ce urmau sii piece cu Durnnezeu spre Canaan.
- indepartarea raului nu ca sa fie mantuiti, ci pentru ca erau
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deja poporul lui Durnnezeu.
Nu poate exista siguranta ~i pace injurul mielului, la adapostul
sangelui, daca raul n-a fost indepartat din casa ~i din inima. Siingele pe
prag ~i aluatul in casanu se potimpaca nicicum. SarbatoareaAzimilor
~i a Pa~telui nu puteau fi despartite niciodata. Aluatul deranjeaza
legatura cu Durnnezeu.
,,Maturati aluatul eel vechi ca sa fiti o plamadeala noua, cum ~i
sunteti ... " ( I Corinteni 5 :6, 7)

-Domnul Isus ne spune ca sa-L ~teptam pe El, avand mijlocul
incins. (Luca 12: 35-37)
- Mijlocul incins face parte din armura cre~tinului. (Efeseni
6:14)
2. fnciil(iiminte in picioare-gata pentru ciillitorie

Israelitii erau gata sa paraseasca tara intristarii lor ~i sa piece
cu Dumnezeu pe un drum necunoscut. Ei nu cuno~teau drumul, dar
cuno~teau Calauza ~i aceasta le era indeajuns.
in calatoria noastra duhovniceasca nu trebuie sa ~tim toate
amanuntele, dar trebuie numai sa-L urmam pe Domnul lsus, El
cunoa~te drumul ~i nu 1-a gre~it niciodata cu nimeni. Toti acei ce L-au
urmat cu credincio~ie, fiira sa se abata la stanga sau la dreapta, au
ajuns cu bine ~i in siguranta in Canaanul ceresc.

3. Ierburile amare
Ierburile amare fac parte din praznicul izbavirii. Daca pentru
egipteni ierburile erau amare ~i de nesuportat, israelitilor le aminteau
de amaraciunea robiei din Egipt ~i de izbavirea miraculoasa de care au
avut parte ~i aceasta ii fiicea sa se umileasca ~i sa fie recunoscatori lui
Durnnezeu.
Ierburile amare simbolizeaza rastignirea firii pamiinte~ti,
insearnna aceea ce a spus Dornnul Isus: ,,Cine vrea sa vina dupa El, sa~i ia crucea ~i sa-L urmeze."
Multe lucruri amare exista in cruce, dar ea inseamna izbavirea
noastra.

3. Toiagul in manii-sprijin exterior

Toiagul este semnul unui popor calator, care se sprijine~te pe
ceva din afara lui.
Nimeni dintre noi nu are in el insu~i suficiente resurse
duhovnice~ti ca sa biruiasca toate neajunsurile intalnite, dar gasim
resurse in Dumnezeu, din bel~ug. Sane sprijinim pe El in orice vreme
~i in orice imprejurare, caci numai El este suficient pentru orice om
care se considera strain ~i calator pe pamiint.

III. iMBRACAMINTEA ISRAELITULUI RASCUMPARAT

in noaptea aceea, evreii trebuiau sa piece cu Dumnezeu in j:ara
unde curge lapte ~i mi ere, dar nu oricum, ci imbracati corespunzator.

IV. CALENDARULOMULUI RASCUMPARAT

1. Mijlocu/ incins-gata pentru s/ujire

Cea dintai schimbare pe care trebuiau sa o faca israelitii la
plecarea lor din Egipt, era sa-~i schimbe calendarul. Egiptenii aveau
calendarul lor cu sarbatorile pe care le sarbatoreau. Dar toate acestea
trebuiau uitate pentru totdeauna. incepe ceva nou ce n-a mai fost.

Mijlocul incins nu insernna gata de culcare, ci gata de plecare
~i de slujire. Israelul trebuia sa lase in urma totul, sa se desparta total ~i
pentru totdeauna de toate lucrurile egiptenilor ~i de viata de sluga pe
care au dus-o in Egipt, ~i sa-L slujeasca pe Dumnezeu - lzbavitorul
lor.
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1. lnseamna schimbarea modului de via/a

Odata cu ie~irea din Egipt incepe un alt mod de viata. Tot ce a
fost in trecut nu mai conteaza. Acum incepe o noua viata calauzita de
Dumne~eu, cu un scop nou, cu o destinatie noua.
In Egipt taceau numai caramizi, de acum inainte trebuiau sa
aiba alte preocupari.

Minunea eliherarii poporului Israel din rohia Egiptului
- Sarbatoriti acum sarbatorile Domnului, sau ale egiptenilor?
De ce credeti ca sarbiitorile au fost obligatorii?
-Stiti pe Cine trebuie sii siirbiitorim in Noul Legiimant?

1. Jnseamnii schimbarea sarbiitorilor

Egiptenii aveau sarbatorile lor legate de zeii lor, care n-au
facut niciodata nimic pentru ei.
Poporul lui Dumnezeu are alte sarbatori, ei comemoreaza
evenimente istorice, care aveau menirea sa-i ajute sii nu-L uite
niciodata pe Marele lor Izbavitor.
3. inseamnii schimbarea stiipanului

Acesta era eel mai important lucru dintre toate. Pana acum,
Faraon era stapanul lor, el le poruncea ce sa faca ~i cat sa faca. Dar de
acum inainte, Dumnezeu este stapanul lor, ~i ei erau proprietatea Lui.
Conc/uzie:
Ie~irea din Egipt a fost un mare miracol, dar ~i ciiliitoria prin
pustiu timp de 40 de ani a fost un miracol. Tot ce se vedea in fiecare zi
era o minune, de la painea pe care o mancau, apa pe care o beau ~i
incaltamintea pe care o purtau. $i toate acestea pentru ca Dumnezeu
este Dumnezeul minunilor.
- Poporul Israel este poporul pe care Dumnzeu 1-a nascut, 1-a
crescut, 1-a educat ~i 1-a folosit,
- V-ar fi pliicut sii ciiliitoriti aliituri de evrei spre Canaan? ~titi
can-a fost u~or? $titi cate neajunsuri au intampinat?
-Caliitoria voastra acum este u~oara? Se vede ca sunteti striiini
~i ciiliitori pe piimant?
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SchifA prescurtatA a lectiei

Minunea eliberarii poporului Israel din robia Egiptului
Exodul 12: 1-14 (1 Corinteni 5:8)
Introducere

I. Israelifii la adApostul sangelui
1. Aveau asigurata viata
2. Aveau pace deplina
3. Aveau incredere in Cuvantul lui Dumnezeu

II. Mancarea israelltilor in noaptea exodului
1. Mielul fript in intregime
2. Azimile- aluatul scos din casa
3. Ierburile amare
III. imbracAmintea israelitului rascumplrat
I. Mijlocul incins- gata pentru slujire
2. Incallfuninte in picioare-gata pentru calatorie
3. Toiagul in mana-sprijin exterior
IV. Calendarul omului rascumparat
I. Inseamna schimbarea modului de viata
2. Inseamna schimbarea sarbatorilor
3. Inseamna schimbarea stapanului
Concluzie:

Poporul Israel este poporul pe care Dumnezeu 1-a nascut, 1-a
crescut, I-a educat, 1-a folosit, el era Dumnezeul lor ~i ei erau
proprietatea Lui.
- Va considerati un calator pe pamant? In ce directie
calatoriti?
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