
 

 

 

 

 

  DESCUL   SAU  ȊNC Ț ATă? 

 

 

De Andreea Capeti (țedia ) 
Adevărul central : Nu te poți apropia de Dumnezeu oricum! 
 

Versetul de referință: Exodul 3:5b ” Scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul 
pe care calci este un pământ sfânt”. 
 

Materiale necesare : de preferat un adidas sau orice altă încălțăminte. 
 

Indicații: nu arăta de la ȋnceput copiilor obiectul de ȋncălțat, ci pune-l într-un loc unde 

să nu poată fi văzut de ei. 
 

Lecția: 
 

    Îmi place a a de mult atunci când soarele străluce te pe cer i raza lui încălze te 
totul în jur! Sunt deosebite acele zile! Dar nu totdeauna am parte doar de zile calde i 
însorite. Uneori soarele este ascuns de nori chiar i zile la rând, iar norii sunt încărcati 
deseori cu picuri grei de ploaie,alteori cu fulgi pufo i de nea. 

Când plouă, totul e ud i încălțămintea mea nu mai este la fel de curată ca în 
zilele cu soare.Apare noroiul pe talpa încălțămintei i... dacă mă uit bine în urma 
pa ilor mei observ un lucru ....urme!(arat ăînc l mintea) i atunci singurul lucru pe 

care-l pot face repede repejor, e să scot încălțămintea din picioare! 
 

Gȃndindu-mӑ la ȋncӑlţӑminte, ȋmi vine adesea ȋn minte un pasaj din Biblie.  

Dumnezeu cu multă vreme în urmă a văzut un om i s-a gândit că el ar fi cel mai 
potrivit pentru ce avea în plan. Era omul potrivit pentru o lucrare mare pe care 

Dumnezeu voia să o facă pentru poporul Israel.  

i Dumnezeu i-a zis: ” Cu el vreau să lucrez!” 

    Acest om nu era tânăr nu avea 20 de ani , nici măcar 40 de ani cu probabil am 
crede unii, ci era destul de înaintat în vârstă i Dumnezeu alege să i se descopere 
într-un mod cu totul deosebit. 

    I se descoperă într-o flacără de foc , i din mijlocul rugului aprins Dumnezeu îl 
strigă pe nume:  

” Moise! , Moise!” 

i Moise se întoarce să vadă de unde se aude glasul care-l striga pe nume. i ce 
vede??? - un rug în flăcări, dar flăcările nu mistuiau rugul! i Dumnezeu îi vorbe te 
din nou i-i cere un lucru mai puțin obi nuit pentru noi astăzi: 
” Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt”!!! 
 Ce lucru ciudat (am spune noi astăzi!) i-a cerut Dumnezeu lui Moise. Dar nu este 

deloc ciudat i nici nelalocul lui, ci este cât se poate de normal.  

   Poate unii vă întrebați.... De ce??? 

Nu putea Dumnezeu să-i vorbească în continuare dacă Moise rămânea încălțat? 



Categoric NU! 

Aceastӑ acţiune - a-ți scoate încălțămintea- implicӑ doua lucruri: 
- aplecarea spre încălțăminte = smerenie! 
- scoaterea ei = a lasa deoparte tot ceea ce te încurcă în apropierea ta de 

Dumnezeu. 

 Proverbul : 

” Omul sfințe te locul” - nu poate să rămână valabil deoarece omul prin natura 
lui nu are capacitatea aceasta de a sfinți. Doar Unul singur poate face acest lucru, i 
acolo unde este Dumnezeu prezent locul devine cu adevărat sfânt!!!!  

În prezența lui Dumnezeu, Moise nu a stat oricum, tot a a i noi ( i eu , i tu) nu 
putem sta oricum în fața lui Dumnezeu. 

Fiecare dintre noi trebuie să ne dăm jos bocancii mâniei, limba clevetirii să nu o 
mai aranjăm atât de mult, i să nu mai înnodăm a a de tare iretele neascultării!  

Nici lapii certurilor sӑ nu-i mai ținem în picioare i să lasăm deoparte sandalele 
neânțelegerii!! 

 

Învățătura: 
   Dumnezeu ne vrea descălțați de o astfel de încălțăminte- adică de orice faptă a firii 
pământe ti - (discuta iăînăfunc ieădeănivelulăgrupeiălaăcareăpreda iă iădeătimpulăpeă
care-lăave iălaădispozi ieă- fapteleăfiriiăp mânte tiădescriseădeăPavelăînăGalateniăcap.5ă
accectuândădauneleăacestorăfapteăînăvia aădeăcredin ăaăcopiluluiă iăaăcelor ce-l 

înconjoar !ăExplicatiăc  este deădorităcaăunăcopilăs ăîn eleag ăc ăaăaveaăroadaă
Duhuluiădescris ăînăacela iăcapitol,ăînăvia aăluiăesteădeămareăpre !) 
   În prezența lui Dumnezeu trebuie să fi golit de eu-l tău i să ai o atitudine de 
smerenie! 

 

 Aplicația: 
Activitatea de descălțare a facut-o Moise, el si-a dat jos încălțămintea!!! Nu 

Dumnezeu i-a dat-o jos din picioare!!!  

 Tot a a i tu trebuie să faci această activitate de descălțare (nu la propriu!!!) - 
adică tu trebuie să la i deoparte toate lucrurile negative din viața ta i de care ai auzit 

i astăzi. Nimeni nu poate face acest lucru în afară de tine!!!  Acest lucru îți aparține 
în exclusivitate!! 

 

 Doar după ce Moise a făcut ceea ce trebuia el sa facă personal, doar atunci 
Dumnezeu a început să vorbească mai departe i mai mult decât atât -a inceput să 
lucreze cu el. 

     La fel i tu - fă-ți i tu partea ta întâi i Dumnezeu i-o va face i El - adică va 
începe să lucreze cu tine! 
 

 i .... ca sa nu mai stai desculț, Dumnezeu recomandă o singură încălțăminte: 
         Râvna Evangheliei Păcii - Efeseni 6:15 

 

                             Fi iăbinecuvânta iă! 
 

 

 


