Exodul 33.12-23
„Arată-mi slava Ta !”
Inima unui om al lui Dz arde să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu.




“Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus
Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17.3).
Rugăciunea cea mai mare pe care o putem face este să ne rugăm să-L cunoaştem pe Dz.
Dorinţa cea mai frumoasă pe care o putem avea este să dorim să-L cunoaştem pe Dz.

I. Un om al lui Dz dorește să-L cunoască pe Dz după principiile Lui (33.12-14).
A. Moise a cerut să cunoască căile lui Dz, principiile Lui (33.13).
1. ca să-L cunoască mai bine pe Dz.
2. ca să înțeleagă mai bine ce va face Dz cu Israel.
B. Dz i-a împărtăşit ceva despre planul/căile Lui: “Voi merge Eu însumi cu tine (înaintea
ta), şi îţi voi da odihnă” (33.14).
C. Dz vrea să cunoaştem principiile Lui și noi le găsim în Cuvântul Lui. Sunt disponibile
pentru cei care vor să le gasească.
II. Un om al lui Dz dorește să-L cunoască pe Dz în prezența Lui (33.15-17).
A. Pentru Moise prezenţa Lui Dz era o prioritate (33.15). Fără Domnul plecarea lor în
Canaan era fără rost. Totul este degeaba fără Domnul.
B. Dz i-a asigurat de prezenţa Lui (33.17) pentru că El vrea să se apropie de poporul Lui
şi vrea să locuiască între ei.
C. Dz vrea ca noi să ne bucurăm de prezenţa Lui în viețile noastre.
III. Un om al lui Dz dorește să-L cunoască pe Dz în Persoana Lui, adică intim (33.18-23).
A. Moise a vrut „să-L vadă pe Dz”.
1. Până acum Moise experimenta o relaţie unică cu Dz.
a)
b)
c)
d)

Dz i-a vorbit din rugul aprins.
Moise a intrat în norul prezenţei lui Dz pe muntele Sinai.
A auzit glasul lui Dz.
Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă cum vorbeşte un om cu prientenul lui
(33.11).
e) Dz i-a acordat cunoaşterea principiilor Lui şi a prezenţei Lui.
2. Dar inima lui Moise ardea să-L cunoască pe Domnul mai intim.
a) Nimeni care Îl cunoaşte pe Domnhl nu-L cunoaşte destul.
b) Cu cât Îl cunoaştem mai bine, cu atât vrem să-L cunoaştem mai mult.
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B. Dz s-a bucurat să i se descopere …și se bucură să ni se descopere (33.19).
1. I-a arătat bunătatea Lui, prezenţa Lui, credincioşia Lui, îndurarea Lui, mila Lui,
suveranitatea Lui (33.19, 34.6).
2. “Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima” (Ieremia 29.13).
C. Domnul vrea să-L cunoaştem, dar trebuie să-L cautăm.
1. Pavel: “Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să
mă fac asemenea cu moartea Lui” (Filipeni 3.10).
2. David: “Dumnezeule, Tu eşti Dzul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după
tine, îmi tânjeşte trupul după Tine într-un pământ sec, uscat şi fără apă” Dz i s-a
revelat (Ps 63.1).
“O dorinţă acută trebuie să fie evidentă
sau Hristos nu se va manifesta faţă de poporul Lui.
El aşteaptă să fie căutat ….”
(A. W. Tozer)

Pentru reflectare și discuții …
 Care sunt prioritățile tale și dorințele tale cele mai mari? Cum se
compară cu prioritățile și dorințele lui Moise?
 Ce te împiedică în a-L cunoaște mai bine pe Dz? în a te apropia mai mult
de Dz?
 Ce pași practici poți să faci ca să te apropii mai mult de Domnul?

