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Doamne, Te rog
Textul de bază: Exodul 33:12-23

Doamne, am nevoie de un călăuzitor
Moise vine la Dumnezeu
•
•
•
•

Prin aceasta, Moise recunoaşte că are nevoie de o conducere supremă
El recunoaşte, că numai Dumnezeu îl poate călăuzi
El îşi recunoaşte astfel nedesăvârşirea lui
Dar conducerea lui Dumnezeu nu o cere pentru el ci pentru poporul său

Dumnezeu îi răspunde
Exodul 33:14

Domnul a răspuns: ,,Voi merge Eu însumi cu tine, şi îţi voi da odihnă.”
• Eu am să te conduc cu faţa mea
• Eu am să-ti dau timpul necesar să te odihneşti

Moise cere o garanţie pentru promisiunea aceasta
•
•
•
•

Moise exprimă îndoieli, dacă nu va fi aşa
« Ce o să zică lumea ? ». Ne facem de râsul lumii
Moise ştie ce se v-a întâmpla, dacă Dumnezeu nu va prelua conducerea
Fără Dumnezeu, omul nu poate exista
Psamii 104:29

Îţi ascunzi Tu Faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea: ele mor, şi se întorc în
ţărâna lor.
• Fără Dumnezeu, omul este pierdut în mâinile vrăjmaşilor
Psamii 69:18

Apropie-Te de sufletul meu şi izbăveşte-l! Scapă-mă, din pricina
vrăjmaşilor mei!
• Fără Dumnezeu, toată osteneala noastră este zadarnică

Moise cere o prioritate înaintea lui Dumnezeu
• Moise cere ca poporul lui să se deosebească de celelalte popoare
Exodul 33:16
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Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare
nu când vei merge Tu cu noi, şi când prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi
poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?”
• Moise nu vrea ca poporul lui Dumnezeu să fie una dintre alţii
• El nu se mulţumeşte cu o poziţie mijlocie, sau mediocru

Dumnezeu L-a ascultat
• Moise a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu
Exodul 33:17

Domnul a zis lui Moise: ,,Voi face şi ceea ce-mi ceri acum, căci ai căpătat
trecere înaintea Mea, şi te cunosc pe nume!”
• Şi noi putem veni cu cerinţele noastre la Domnul nostru Isus Cristos
• Ele pot fi formulate foarte concret, chiar şi cu propuneri
• Domnul nostru ne cunoaşte pe nume. Suntem ai Lui.

Moise vrea să vadă Splendoarea lui Dumnezeu
• Moise, care cunoştea Splendoarea lui Dumnezeu din alte întălniri cu
Dumnezeu mai cere încă odată această prioritate
• Moise zice lui Dumnezeu: „Arată-mi slava Ta!” (33:18)

Dumnezeu ascultă ruga lui Moise
Exodul 33:19

•
•
•
•
•
•

Domnul a răspuns: ,,Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea
Mea, şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine
vreau să Mă îndur, şi am milă de cine vreau să am milă!”
Dumnezeu decide pe cine vrea să asculte
Numai dacă Dumnezeu te cunoaşte, te şi ascultă
Şi pentru a fi cunoscut de Dumnezeu, trebuie să fi copilul Lui
Dumnezeu vrea să fie călăuza ta
Dumnezeu vrea să te înalţe peste celălalte popoare
Dumnezeu vrea să-ţi arate splendoarea Sa – prin Domnul nostru Isus Cristos
Plângerile lui Ieremia 3:22

Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se
înoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!
Amin
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