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Dragi copii ai lui Israel … adica, copii ai Bisericii DOMNULUI, 
 
Intr-o zi, pe cand Moise pastorul oilor isi vedea de vocatia lui, isi 
indreapta ochii catre o priveliste mareata – o flacara de foc in 
mijlocul unui tufis de munte. Curios in mod firesc,  hotaraste, “O sa 
ma intorc acum sa vad aceasta priveliste mareata, si de ce nu arde 
tufisul.” Ingerul DOMNULUI, Care este DOMNUL, Care este 
Dumnezeu, a strigat la el, “Moise, Moise!” El a raspuns, “Aici sunt.” 
DOMNUL Dumnezeu a spus, “Nu te apropia de locul acesta. Scoate-
ti sandalele din picioare, caci locul pe care stai este pamant sfant. 
EU SUNT Dumnezeul tatalui tau – Dumnezeu lui Avram, Dumnezeul 
lui Isaac, si Dumnezeul lui Iacov. Am vazut fara doar si poate 
asuprirea poporului Meu care este in Egipt, si i-am auzit strigatul din 
pricina asupritorilor lui, caci ii cunosc durerea. Asa ca am coborat ca 
sa-l izbavesc din mana egiptenilor si sa-l  scot din tara aceea. … Deci 
vino acum si te voi trimite la faraon ca sa scoti din Egipt pe poporul 
Meu, pe copiii lui Israel.” 
 
Moise este chemat sa recupereze turma lui Dumnezeu ce era tinuta 
ca ostatec si in robie in sudul  Marii Rosii. El este trimis de un 
Dumnezeu (Domnul) ca sa indeparteze pe poporul evreu de alt 
dumnezeu (faraonul). “Cine sunt eu ca sa ma duc la faraon ca sa-i 
scot pe copiii lui Israel afara din Egipt?” Domnul declara, “Cu 
siguranta ca Eu voi fi cu tine.” Moise pune atunci o intrebare a carui 
raspuns era de cea mai mare importanta. “Deci cand ma duc la 
copiii lui Israel si le spun, ‘Dumnezeul parintilor vostri m-a trimis la 
voi,’ si ei imi vor spune, ‘Care este numele Lui?’ ce sa le spun?” 
 
Raspunsul la acea intrebare este cel mai important in istoria a toata 
creatia si cel mai alinator pentru copiii lui Dumnezeu. Ascultati va 
rog textul nostru pentru dimineata aceasta, Exodul 3:14-15, in 
cadrul temei … 
 



… EU SUNT m-a trimis la voi 
Si Dumnezeu i-a spus lui Moise, “EU SUNT cel ce  EU SUNT.” Asa sa 
le spui copiilor lui Israel, “EU SUNT m-a trimis la voi.” Pe langa asta 
Dumnezeu i-a spus lui Moise, “Asa sa le spui copiilor lui Israel: 
‘DOMNUL Dumnezeul parintilor vostri, Dumnezeul lui Avram, 
Dumnezeul lui Isaac, si Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. 
Acesta este Numele Meu din totdeauna, si acesta este numele Meu 
din neam in neam.” 
 
Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 
 
“Deci cand ma duc la copiii lui Israel si le spun, ‘Dumnezeul 
parintilor vostri m-a trimis la voi,’ si ei imi vor spune, ‘Care este 
numele Lui?’ ce sa le spun?” Erau multi dumnezei si Moise, prin 
prezenta si cresterea sa la curtea faraonului avea cunostinta de 
multi dintre ei. Au fost multi dumnezei de-a lungul istoriei 
Egiptului de la bine cunoscutii Osiris si Isis, zeii soarelui Ra si 
Horus, zeii raului si pana la legiunile de alti zei mai putin 
cunoscuti. Socrul lui Moise, un om pe numele de Ietro era preot in 
Madian si fara indoiala ca aveau zeii lor. In plus, mai erau si 
dumnezeii locali, zeii casei si zeii personali din piatra si lemn care 
erau purtati de persoane. “Deci cand ma duc la copiii lui Israel si le 
spun, ‘Dumnezeul parintilor vostri m-a trimis la voi,’ si ei imi vor 
spune, ‘Care este numele Lui?’ ce sa le spun?” 
 
Bine-nteles, asa ceva nu ne este familiar noua pentru ca noi nu ne 
inchinam la idoli ciopliti din lemn si piatra, si astfel de chipuri 
cioplite nu sunt de fapt dumnezei. Noi am depasit cu mult acel soi 
vechi de idolatrie. Suntem cu mult mai sofisticati, cioplind chipuri 
in bursa titlurilor de proprietate, facand plecaciuni idolului iesirii la 
pensie, uitandu-ne lung prin ocheanul grijilor de maine, 
ploconindu-ne mandriei ingamfate a educatiei, cautand cresterea 
statutului personal in domeniul fiecaruia, sau incalzindu-ne, chiar 
si numai pentru o noapte, la soarele zeitatii drogurilor, cu zeita 
sexului, sub fetisul inselator al poftirii sau vrajiti de chipul cioplit 
din oglinda. Priveste-te mai atent pe tine si pe altii din aceasta lume 
de multi dumnezei. Este suferinta din cauza acestui jug. Dragostea 
de bani inrobeste cu lanturile ce se inmultesc mereu ale ofertei si 
cererii. Unii slujesc la dumnezeul a carui forta este aceea de putere 



si pozitie – de a controla, impune si forta pe altii sa se supuna 
autoritatii lor personale. Abuzul de alcool este distrugator. Vietile se 
impovareaza cu greutatea dumnezeilor creati dupa propriul nostru 
chip si dupa asemanarea noastra. “Dumnezeul drag, locuiesc in 
mijlocul unui popor cu buze prihanite. Dumnezeule drag, exista 
vreun cuvant bun pentru un asemenea popor?” Deci, cand vin la 
parohie si le spun, ‘Dumnezeul parintilor vostri m-a trimis la voi,’ si 
ei imi vor spune, ‘Care este numele Lui?’ ce sa le spun?” 
 
Si Dumnezeu i-a spus lui Moise, “EU SUNT cel ce  EU SUNT.” Asa sa 
le spui copiilor lui Israel, “EU SUNT m-a trimis la voi.” Acest EU 
SUNT se pronunta Iehova sau Yahweh sau pur si simplu DOMNUL. 
Numele Lui inseamna “Eu exist” sau “Eu sunt.” Bine, dar cine este 
este acest mare EU SUNT? El este Acela care i-a spus lui Moise, 
“Am vazut fara doar si poate asuprirea poporului Meu care este in 
Egipt, si i-am auzit strigatul din pricina asupritorilor lui.” Iata-L, 
oameni dragi, pe Iehova, Dumnezeul care a vazut fara doar si poate 
suferintele si robia poporului Sau… de la Eva cum privea trupul 
fara de viata al fiului ei Abel, al carui sange a strigat la Dumnezeu 
pentru razbunare, pana la privelistea si sunetele poporului evreu ale 
caror spate purtau bicuirile asupritorilor faraonului, si pana la a 
vedea astazi pe fiecare dintre copiii Sai ce sunt istoviti si ingreunati 
cu poveri ce zapacesc sufletul si/sau distrug trupul, si ale caror 
strigate ajung la urechile lui Dumnezeu … cu alte cuvinte voua va 
spune EU SUNT “Am vazut fara doar si poate asuprirea poporului 
Meu.” 
 
Mai este si altceva? Caci cu siguranta ca avem nevoie de mai mult 
decat sa vada Iehova aceste lucruri impovaratoare si sa auda 
plangerile fara de sfarsit. Eu am vazut multa suferinta si necazuri, 
am auzit diferite strigate de suparare, chin, durere, tragedie sau 
disperare. Si voi la fel. Dar ca noi am vazut si am auzit nu schimba 
nimic. Mai este si altceva? Si Domnul a spus, “… ii cunosc durerea. 
Asa ca am coborat ca sa-l izbavesc.” 
 
Iata-L, oameni dragi, pe Yahweh, Dumnezeul care cunoaste … nu 
cunoaste numai intelectual ci prin experienta … cunoaste 
suferintele si supararile, ranile si durerea poporului Sau. Acest EU 
SUNT este mielul ucis de la intemeierea lumii (Apocalipsa 13:8). El 



vine sa-Si izbaveasca poporul si le declara, “Cu adevarat va spun, 
inainte sa fie Avram, EU SUNT” (Ioan 8:58). El este Emanuil, 
“Dumnezeu cu noi,” si El a coborat ca sa-Si izbaveasca poporul. 
Acest Iehova este Isus, Cuvantul facut trup si care locuieste printre 
noi (Ioan 1:14). Acest Inger al DOMNULUI este Mana din ceruri 
Care a coborat ca sa-Si izbaveasca poporul suferind flagelarea 
biciului, fiind fortat sa duca o cruce din barne de lemn care apoi Il 
va purta pe El la rastignirea Lui pentru pacatele tale, si nu numai 
pentru ale tale, ci si pentru pacatele intregii lumi din toate timpurile 
si toate generatiile. El a venit in aceasta lume ca sa fie 
Rascumparatorul. Aceasta Veste Buna merge inainte ca cei ce nu 
sunt poporul Sau sa poata deveni poporul Sau, si astfel El sa fie si 
Izbavitorul lor. Si oricine mananca aceasta Mana de sus, oricine 
crede in Intrupatul EU SUNT, oricine  mananca aceasta Paine va 
trai pe vecie (Ioan 6:58). 
 
Pe langa asta Dumnezeu i-a spus lui Moise, “Asa sa le spui copiilor 
lui Israel: ‘DOMNUL Dumnezeul parintilor vostri, Dumnezeul lui 
Avram, Dumnezeul lui Isaac, si Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la 
voi.’” Ce mare alinare si binecuvantare sunt aceste cuvinte pentru 
tine. Se poate sa nu para asa la inceput, dar gandeste-te la ceea ce a 
spus intr-una din zile Rascumparatorul nostru cand a fost intrebat 
de catre saducei, un grup religios care nu credea ca exista o Inviere. 
Isus i-a intors exact la tufisul aprins cu raspunsul Lui, “In ceea ce 
priveste Invierea mortilor, nu ati citit ce vi s-a vorbit de catre 
Dumnezeu, cand spune, ‘EU SUNT Dumnezeul lui Avram, 
Dumnezeul lui Isaac, si Dumnezeul lui Iacov’? Dumnezeu nu este 
Dumnezeul mortilor, ci al celor vii” (Matei 22:31-32). 
 
Avram nu e mort. El este viu si cu DOMNUL Dumnezeu 
Atotputernic. Isaac nu este mort. El a murit in credinta si este viu in 
Hristos. Iacov este cu Isus. Ai vostri credinciosi bunic, fiica, sora, 
copil, barbat, nevasta, prieten, vecin, frate, unchi si/sau var care au 
plecat din aceasta viata nu sunt morti. Acestia sunt foarte vii si cu 
Domnul caci Dumnezeu nu este Dumnezeul mortilor, ci al celor vii. 
Domnul spune astfel celor pe care ii trimite la poporul Lui, “Asa sa 
spui copiilor, “DOMNUL Dumnezeul parintilor vostri, Dumnezeul lui 
Avram, Dumnezeul lui Isaac, si Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la 



voi. Acesta este Numele Meu din totdeauna, si acesta este numele 
Meu din neam in neam.” 
 
Iehova i se arata lui Moise din tufisul aprins pe Muntele Horeb, il 
cheama pe barbat sa conduca pe poporul lui Dumnezeu afara din 
Egipt si spune, “Eu voi fi negresit cu tine.” Isus cel rastignit si inviat 
li se arata ucenicilor Lui, ii cheama sa conduca marea adunare si sa 
proclame Vestea Buna unei lumi tinuta ca ostatec al Faraonului 
Iadului si spune, “Eu sunt cu voi intotdeauna pana la sfarsitul 
veacurilor.” Nu este altfel astazi cand El le spune pastorilor chemati 
pentru sarcina de a proclama Legea si Evanghelia, “Eu voi fi negresit 
cu tine,” la fel ca si fiecaruia dintre voi, “Eu sunt cu voi 
intotdeauna.” 
 
Dragi copii ai Bisericii, EU SUNT m-a trimis la voi cu acest mesaj: 
 
Iehova va vede suferintele. 
DOMNUL va aude strigatul. 
Yahweh va cunoaste poverile. 
Hristos a venit sa sufere si sa va duca poverile. 
Isus este Izbavitorul vostru. 
EU SUNT este negresit cu voi. 
EU SUNT este Numele lui Dumnezeu din neam in neam. 
EU SUNT este Numele lui Dumnezeu din totdeauna. 
EU SUNT este Dumnezeul celor vii. Amin. 
  


