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Minunea rugului aprins
care nu se mistuia
Exodul 3: 1-17 (Deuteronom 33:27a)
Scopul /ecJiei: Sane ajute sa intelegem ca Dumnezeu se poate
descoperi 1n cele mai neobi~nuite locuri ~i moduri.
Versetul de aur: .,Dumnezeul eel ve~nie este un foe de
adapost, ~i sub bra/ele Lui eele ve~nice
este un loc de scapare. " (Deuteronom
33:27a)
Texte suplimentare de citit: Exodul 2:14; Exodul 5:2; Luca
20:37; Evrei 3:1-6; Evrei 11:24-29; Faptele Apostolilor 7:30-35;
Romani 9:15-16

La sfar~itul caqii Deuteronom, citim despre Moise, ca in
Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise pe care Domnul sa-1 fi
cunoscut fata in fata. Nici unul nu poate fi pus alaturi de el.
(Deuteronom 34: 10-12) El poate fi socotit persoana Nr. 1 a Vechiului
Testament. insu~i Domnul Isus il mentioneaza de multe ori in Noul
Testament, ca unul care a vorbit despre El.
Moise este renumit in Bib lie pentru multe lucruri, dar mai ales
pentru intimitatea pe care a avut-o cu Dumnezeu. Fata lui stralucea,
lucru unic in tot Vechiul Testament. El este renumit pentru marea
renuntare pe care a facut-o prin credinta, dar ~i pentru faptul ca a fost
credincios in toata casa lui Dumnezeu ca sluga.
De numele lui se leaga legamantul de pe Muntele Sinai pe care
Dumnezeu 1-a facut cu poporul Israel, Teocratia, cele 10 porunci, cele
cinci carti scrise de el ~i proorociile pe care le-a facut cu privire la
venirea lui Mesia. El este renumit ~i pentru faptul ca Dumnezeu insu~i
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s-a ocupat de inmormantarea lui, lucru unic in toata Biblia.
Satana, daca nu 1-a putut avea pe Moise viu, a vrut sa-1 aiba
mort. (Casa faca din el obiect de idolatrie.)
Maretia lui Moise a putut sa se vada dupa 80 de ani, varsta la
care majoritatea oamenilor i~i incheie viata. Dar el devine important ~i
i~i traie~te menirea dupa varsta aceasta, pana la 120 de ani. 40 de ani
traie~te in Egipt, ca un print egiptean, 40 de ani traie~te in pustia
Madianului ca ~i pastor ~i ultimii 40 de ani ca ~i conducator al
poporului Israel, Legiuitor ~i Mijlocitor intre Dumnezeu ~i poporul
Israel.
De~i Moise a fost un om mare ~i important, in Biblie nimeni nu
i-a dat nici un titlu onorific. El a fost mulµ.unit sa fie robul lui
Dumnezeu ~i nimic mai mult. Altii 1-au mai numit ,,Moise, omul lui
Dumnezeu".
Viata lui Moise este o ~iruire intreaga de minuni pe care le-a
experimentat. Na~terea lui este o minune, salvarea lui de la moarte
este o minune, educarea lui in casa lui Faraon este o minune,
renuntarea lui la comorile Egiptului este o minune. El a fost o minune
vie, dar a ~i fa.cut minuni nemaipomenite, pentru ca Dumnezeu i le-a
dat sa le faca. Toate acestea au avut ca ~i scop sa atraga atentia
oamenilor asupra Jui Dumnezeu, ca sa fie cunoscut de oameni ~i
ascultat de ei.
Peste tot ce a fost Moise ~i a experimentat, se vede mana lui
Dumnezeu.
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conducatorii poporului Israel au fost pastori. Oare la pastoritul oilor se
pot vedea abilitatile unui lider?
Caracterul unui om se poate vedea foarte bine la locul Jui de
munca zilnica. Cat de punctual este, cat de corect este in datoria lui
obi~nuita? Iar daca nu este corect in cele mici, ce garantii poti avea ca
va fi corect in alte lucruri?
Dar cine este corect in cele pamante~ti, va fi ~i in cele cere~ti,
iar cine nu este corect in cele pamante~ti, nu va fi nici in cele
duhovnice~ti.
2. Dumnezeu starne~te interesul lui Moise printr-un /ucru
neobi~nuit

Rugul in pustiu este un lucru obi~nuit, dar sa arda ~i sa nu se
mistuie de loc, este ceva neobi~nuit.
~i Moise a avut o flacara in inima cu 40 de ani in urma, dar
focul acesta s-a stins in 24 de ore, ~i de atunci a ramas doar un pumn de
cenu~a. Ravna lui s-a mistuit ~i a fa.cut loc unui simtamant de
nevrednicie.
Dar rugul pe care-I vedea ca arde, nu se mistuia. De ce? Ce
inseamna acest lucru? Este cu adevarat ceva neobi~nuit.
Moise se intoarce sa vada, vrea sa inteleaga fenomenul , care
este secretul rugului aprins. Este o minune reala, sau numai o vedenie?
3. Dumnezeu ii vorbe~te lui Moise intr-un modpersona.I

I. DUMNEZEU S-A DESCOPERIT LUI MOISE

iNTR-UN MOD MIRACULOS

Moise pa~tea turma socrului sau Ietro, preotul Madianului.
Oare la oi trebuie cautat un lider important pentru popor? Multi dintre

Moise, Moise! in felul acesta nu-Imai strigase nimeni. Era
glasul lui Dumnezeu care vorbea din mijlocul rugului aprins,
contopind trecutul, prezentul ~i viitorul intr-un ve~nic acum. Era
glasul Dumnezeului celui viu. Pentru El toti oamenii sunt vii: Avraam,
Isaac, Iacov etc. El niciodata n-a spus: ,,Eu am fost", ci totdeauna a
spus: .,Eu sunt eel ce sunt".
.
Dumnezeu 1-a chemat pe Moise numai dupa ce el ~i-a aratat
mteresul pentru a intelege minunea rugului care ardea ~i nu se mistuia.
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Nu Moise 1-a cautat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu 1-a cautat pe Moise.
I. Dumnezeu I-a cautat la locu/ lui de munca
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ma!".

La chemarea lui Dumnezeu, Moise a raspuns corect: ,,Iata-

3. Moise trebuie sd ~tie ce a~teaptd Dumnezeu de la el~; de la
poporul Israel
,,Veti sluji Domnului ... " (v. 12)

II. DUMNEZEU VREA SA FACA CEVA IN MOISE

III. DUMNEZEU VREA SA FACA CEVA PRIN MOISE

1. Moise trebuie sd ~tie cine este Dumnezeu

Moise a auzit de existenta lui Dumnezeu de la batranii lui
Israel, dar nu-L cuno~tea.
a) Moise vrea sii $fie Numele lui Dumnezeu

El este Dumnezeul parintilor lui, Avraam, Isaac ~i Iacov. Dar
care este Numele Lui? Toti zeii din Egipt au nume, dar care este
Numele Dumnezeului adevarat? Moise este primul om care pune o
astfel de intrebare, iar Numele pe care 1-a auzit 1-a lasat perplex: ,,Eu
sunt Ce/ ce sunt".
-El este ve~nic Atotprezent.
-El exista prin Sine insu~i ~i nu depinde de nimeni.
-El este Atotsuficient.
-El este neschimbator ~i va fi in veci la fel.
Noi it cunoa~tem numai atat cat a binevoit Elsa ne descopere.
b) Moise trebuie sii $lie caracterul Jui Dumnezeu
c) Moise trebuie sii experimenteze credincio$ia lui Dumnezeu

Pentru ca sa invete sa se increada in El in orice imprejurare.
2. Moise trebuie sa ~tie cum sa se apropie de Dumnezeu

,,Scoate-ti incaltamintea din picioare ... "
.
Trebuie sa ~tie cu cine vorbe~te, sa nu dea buzna ~1 sa fie atent
la tot ce spune ~ice face.
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~i aici se aplica principiul biblic: orice dar duhovnicesc se da
spre folosul altora.
1.

Moise trebuie sd infeleagd cd Dumnezeu are o /ucrare de

facut

Dumnezeu a facut ceva in el, acum vrea sa faca ceva prin el.
-El a vazut asuprirea poporului Sau.
-El a auzit strigatele poporului Sau.
-El cunoa~te durerile poporului sau.
- El vrea sa izbaveasca poporul sau de toate suferintele
Lui, sa-i elibereze din sclavie ~i sa-i duca in tara promisa parintilor
lor.
Pentru aceasta, ei trebuie sa voiasca sa iasa, ~i egiptenii
trebuie sa-i lase sa piece.
2. Moise trebuie sa accepte trimiterea

Cu 40 de ani in urma, Moise a vrut sa faca ceva pentru a u~ura
suferintele poporului Israel, nu 1-a trimis nimeni atunci, a vrut de unul
singur sa puna capat nedreptatHor care se faceau poporului sau.
Atunci n-a fost pregatit nici el, ~i nici poporul Israel. Dar acum a sosit
timpul eliberarii. Acum ii trimite Atotputernicul Dumnezeu, insa el,
cople~it de un sentiment de nevrednicie, cauta sa se scuze. Nu mai
vede nimic bun la el, i~i vede numai defectele ~i greutatile pe care le
va intampina ~i spune:
-Ca poporul nu-Iva crede.
- Ca el nu ~tie sa vorbeasca u~or.
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- Ca ar fi mai bine sa fie trimis altcineva.
Moise s-a scuzat atat de mult, ca Dumnezeu s-a maniat.
Dumnezeu nu a acceptat scuzele lui Moise.
3. Moise nu trebuie safaca nimic singur

,,Eu voi fi negre~it cu tine .. ." (Exodul 3: 12)
De lucrul acesta avea nevoie Moise ~i orice slujitor al
Domnului lsus. Aceasta prezenta cereasca este tot ce ne trebuie.
Domnul lsus, cand i-a trimis pe ucenicii Sai in lume sa
propovaduiasca Evanghelia, le-a promis acela~i lucru. ,,Iata, Eu sunt
cu voi in toate zilele, pana la sfar~itul veacului." (Matei 18:20)
Nimeni nu trebuie sa faca lucrarea lui Dumnezeu singur.
4. Moise trebuie sa lucreze cu ce are la indemana

Ca sa-1 convinga sa accepte trimiterea, Dumnezeu 1-a intrebat
pe Moise ce are in mana. Un toiag, a raspuns el. (Exodul 4:2)
Cum sii faci o a~a mare lucrare cu un toiag uscat? Dar ~i
toiagul acela trebuie aruncat jos.
Toiagul poate fi socotit un lucru banal, dar Faraon a ajuns sa se
teamii de toiagul lui Moise, mai mult decat de o armata. Toiagul acela
a fost o minune, putea deveni ~arpe, putea aduce tot felul de nenorociri
peste egipteni. Ce minuni avea Moise la indemana ~i nu ~tia.
Cand lucrezi cu Dumnezeu, ~i la timpul pe care El il hotarii~te,
totul este o minune.
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Dumnezeu. El nu mai este fiul fiicei lui Faraon. El este robul Jui
Dumnezeu.
- El a fugit din Egipt cu 40 de ani in urma indemnat de
instinctul lui propriu. Acum se intoarce in Egipt trimis de Dumnezeu
cu o misiune speciala: eliberarea poporului Israel din robia Egiptului.
- Ati vrut sa faceti candva lucruri mari ~i n-ati reu~it? Care
credefi ca a fost cauza?
-Va mai amintiti de prima intalnire cu Domnul Isus?
-Ati fost chemati pe nume, in mod personal, sau indirect?
-Ce minuni in viafa voastrii ati viizut in ultimul timp?
- Ce aveti acum in mana? Credeti ca puteti face ceva cu
,,toiagul" vostru?
- ~titi ca toiagul a fost plin de putere numai atunci cand era
folosit la porunca lui Dumnezeu?
-Ce va impresioneaza eel mai mult la Moise?
-Cat credefi ca a ars rugul din pus tie pe care 1-a vazut Moise?

Concluzie:
in urma intalnirii cu Dumnezeu in fata rugului aprins care nu
se mistuia, Moise ramane uimit. in viata lui, ceasul se da inapoi cu 40
de ani. intelege acum ca dorinfele pe care le-a avut n-au fost rele, dar
atunci n-au fost indeplinite condifiile eliberarii. A sosit vremea pentru
care Dumnezeu 1-a pregatit 80 de ani. Acum trebuie sa devina robul lui
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Schitl prescurtatl a lecpei

Minunea rugului aprins care nu se mistuia
Exodul 3: 1-17 (Deuteronom 33:27)

lntroducere

I. Dumnezeu s-a descoperlt lui Moise intr-un mod
miraculos

I . Dumnezeu 1-a cautat la locul lui de munca
2. Dumnezeu ii starne~te interesul lui Moise

printr-un lucru
neobi~nuit
3. Dumnezeu ii vorbe~te lui Moise intr-un mod personal
II. Dumnezeu vrea sa faca ceva in Moise
1. Moise trebuie sa ~tie cine este Dumnezeu
a) Moise vrea sa ~tie Numele lui Dumnezeu
b) Moise trebuie sa ~tie caracterul lui Dumnezeu
c)Moise trebuie sa experimenteze credincio~ia lui Dumnezeu
2. Moise trebuie sa ~tie cum sa se apropie de Dumnezeu
3. Moise trebuie sa ~tie ce a~teapta Dumnezeu de la el ~i de la
poporul Israel
III. Dumnezeu vrea sA facl ceva prin Moise
I. Moise trebuie sa inteleaga ca Dumnezeu are o lucrare de
fa.cut
2. Moise trebuie sa accepte trimiterea
3. Moise nu trebuie sa faca nimic singur
4. Moise trebuie sa lucreze cu ce are la indemana
Concluzie:
-Ce minune ati vazut ~iv-a impresionat foarte mult?
-Va mai amintiti de ziua in care v-a chemat Dumnezeu?
- Ce aveti in mana acum? Credeti ca puteti face ceva cu
,,toiagul" vostru?
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