
EXODUL 

Cartea Exodului are 40 de capitole, ea fiind scrisă de Moise, omul Lui Dumnezeu în 
jurul anilor 1446 b.Cr. Exodul se traduce din ebraica  :’’iată numele fiilor’’ – arătând cât de 
important este ’’numele’’ în ochii Lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu suntem un 
număr, un CNP, ci un nume. Ioan 10:3 spune că ’’păstorul îşi cheamă oile pe nume, şi le 
scoate afară din staul’’. Mai tarziu însă s-a pus numele de ‚’’Exodul - o ieşire’’, acesta fiind 
subiectul principal al cărţii. Personajul principal al cărţii este Moise (fiu,copil,scos afară). 
’’Scos’’- arată provenienţa lui Moise,din apă. Zeii li-l dăruiseră. Observaţi ’’mose’’ adăugat la 
numele lor: Tutmose, Ramose,sau Ramses.  

Cartea Exod începe cu robia egipteană, dar şi cu minunata eliberare cu Mână tare şi 
cu Braţ puternic de către Atotputernicul Dumnezeu. Un cuvânt cheie este ’’răscumpărare’’. 
Cartea ilustrează multe imagini ale eliberării noastre prin Hristos. Israel=Prinţul Lui 
Dumnezeu, în luptă cu Prinţul lumii acesteia ! 

 
Geneza – cartea începuturilor.Dumnezeu ne vorbeşte din cer. 
Exodul – cartea răscumpărării. Dumnezeu ne vorbeşte de la Sinai. (Horeb) 

 Leviticul – cartea închinării. Dumnezeu vorbeşte din cortul întâlnirii. 
 
Abel=răscumpărare prin credinţă, Enoh=umblarea credinţei, Noe=mărturisirea credinţei, 
Avraam=ascultarea credinţei, Isaac=răbdarea credinţei, Iacov=pregătitea credinţei, disciplina 
credinţei, Iosif=biruinţa credinţei. 
 
Cartea înregistrează eliberarea din Egipt şi prezintă fapte istorice de bază despre originea 
evreilor ca naţiune şi a ceremoniilor lor religioase. De asemenea sunt văzute multe imagini 
ale Lui Hristos şi a răscumpărării Lui. Sunt multe tipuri (prefigurări) şi simboluri ale Lui 
Hristos, mai ales în cortul întâlnirii:  mobila, ceremoniile. Cartea Exodului ne mai arată darea 
Legii. Este imposibil de înţeles multe subiecte din N.T. (doctrina) fără evenimentele şi 
simbolurile din cartea Exodul. 
 Tipuri : 

 Egiptul este o imagine a lumii (a sistemului ei rău) care se opune copiilor Lui 
Dumnezeu încercând să-i ţină jos, în robie; 

 Faraon este un tip al lui Satan ’’dumnezeul veacului acestuia’’ care cere închinare, 
îl sfidează pe Dumnezeu şi se gândeşte să înrobească poporul Domnului; 

 Israel este un tip al Bisericii – eliberarea de sub stăpânirea lumii – condus într-un 
pelerinaj protejat de Domnul; 

 Moise este un tip al Lui Hristos; 

 Traversarea Mării Roşii este o imagine a învierii, care-l scapă pe credincios din 
această lume rea; 

 Mana – simbolizează hrana spirituală – Pâinea vieţii; 

 Lovirea stâncii – este lovirea lui Hristos, ieşirea apei – venirea Duhului Sfânt; 

 Amalec – este o imagine a cărnii, care se opune celui credincios în călătoria lui 
spre patria cerească; 

Evenimentul cheie în cartea Exod este Paştele – care arată moartea lui Hristos, aplicarea 
sângelui pentru siguranţa noastră şi trăirea unei vieţi corespunzătoare care este pentru noi 
încurajare şi putere zilnică. 
 



    
 

SCHIŢA CĂRŢII 
 

I. Răscumpărare  - puterea Lui Dumnezeu cap.1-17 
A. Robia păcatului.1-4 
B. Încăpăţânarea lui Faraon. 5-11 
C. Salvarea Lui Dumnezeu. 12-17 

1.Paştile – Hristos , Mielul înjunghiat 12-13 
2.Traversarea Mării Roşii – învierea 14-15 
3.Mana – Hristos, Pâinea vieţii  16 
4.Lovirea stâncii – Duhul Sfânt 17:1-17 
5. Amalec – carnea împotriva Duhului 17:8-16 

 
II. Neprihănire – sfinţenia Lui Dumnezeu 18 -24 
A. Pregătirea naţiunii 18 -19 
B. Descoperirea legii 20-23 

1.Poruncile – Dumnezeu 20 
2. Judecăţile – Omul 21-23 

        C.   Ratificarea legământului 24 
 

III. Restaurare – harul Lui Dumnezeu 25- 40 
A.Descrierea cortului 25-31 
B.Necesitatea cortului – păcatele lui Israel 32-34 
C.Construirea cortului 35-40 
 
  MOISE şi HRISTOS 
În slujba lui, Moise a fost  un:       Isus a fost un: 
- Profet –     Fapte 3.22 
- Preot –     Evrei 7.24 
- Rob –     Matei 12.18 
- Păstor –     Ioan 10.11-14 
- Mijlocitor –     1 Timotei 2.5 
- Eliberator –     Fapte 7:35, 1 Tesaloniceni 1.10 
 
În caracterul Său Moise a fost:    Isus a fost: 
- Blând    Matei 11.29 
- Credincios    Evrei 3.12 
- Ascultător şi puternic 

în vorbă şi în faptă  Fapte 7.22 şi Marcu 6.2 
 
      În istoria sa Moise a fost :  Isus a fost: 

- Fiu în Egipt şi în pericol de a fi omorât – Matei 2.4f 
- A ales să sufere cu poporul său,mai bine, decât să... – Filipeni 2:1-11 
- Respins de fraţii săi prima oară, dar primit  a doua oară – Zaharia 12.10 
- În timp ce a fost respins, şi-a luat o soţie dintre Neamuri – Efeseni 5.29 
- Moise a condamnat Egiptul, iar Isus lumea – Ioan 5.22 



- Moise i-a scos din Egipt sub puterea sângelui mielului pascal – Ioan 1.29 
- Moise a condus poporul, i-a hrănit, le-a purtat poverile – Matei 11.28 

 
Contrastul: deşi , Moise i-a scos din Egipt, nu el, ci Iosua i-a dus în Canaan. Ioan 1.17 

 
 
 

Desfăşurarea lecţiei nr.1 
Exodul 1:1-7 – o nouă generaţie. Sclavia Israelului în Egipt fusese prezisă încă din  

Gen. 15.13-16.  A 4-a generaţie de la Avraam însemna atunci 400 de ani. Avraam avea 100 
de ani când l-a născut pe Isaac. Astăzi o generaţie se schimbă la 40 de ani. Dumnezeu le 
promisese înmulţirea lor din Gen. 46.3, iar 70 de inşi coborâţi în Egipt au devenit peste           
1 milion. Numeri 1.46 vb. despre 603.550 de războinici. Ei s-au înmulţit în ciuda persecuţiilor 
şi suferinţeila apoximativ 2 milioane de suflete. Fapte 7:15-19. Avem probleme când este să 
vorbim de cifre exacte: Gen 46.26,27 – 66 de suflete – 70 de suflete –sau Fapte 7.14 – 75 de 
suflete ( nepoţii lui Iosif). Ştefan citează din Septuaginta, poate de aceea cifrele sunt diferite. 
 

Au trecut cam 300 de ani de la moartea lui Iosif până la Exodul 1:6,7. Evenimentele 
robiei nu sunt menţionate decat foarte succint. Naşterea lui Moise, şi cele 2 etape ale vieţii 
sale,  40 de ani de pregătire teoretică în Egipt, şi 40 de ani din pustie, ne sunt relatate doar în 
2 capitole, cartea în sine cum am menţionat anterior ne realtează ieşirea din Egipt.  Poporul 
Israel a stat în Egipt cam 430 de ani. Statutul lor privilegiat în Egipt a luat sfârşit, un alt 
Faraon ridicându-se în Egipt, un despot care nu-l cunoscuse pe Iosif. Fraţilor cât timp 
oamenii nu uită cine  a fost Iosif, totul e bine, dar când încep sa-L uite, lucruri grave încep să 
se întâmple. Fusese dinastia hyksoşilor (cunoscuţi ca păstori şi înrudiţi cu semiţii, de acolo 
ura egiptenilor pentru păstori), iar acum venise o altă dinastie la putere, una egipteană. 
Moise s-a născut cam în jurul anilor 1526 b.C.sub împ.Tutmos I (1526-1512), la sfârşitul 
domniei lui Amenhotep I. Faimoasa fată a  acestui faraon, Hasheput, ar putea fi prinţesa care 
l-a găsit pe Moise pe Nil. După el a domnit Tutmos II (1512-1504), acesta fiind încă foarte 
tânăr, mama vitregă a lui Moise a devenit regină în 1503b.C. În cele din urmă ea şi cu Tutmos 
al III-lea au domnit împreună până în 1482 b.C. După moartea ei, Tutmos al III lea a domnit 
până în 1450 b.C. După moartea acesteia, Tutmos al III-lea a şters orice nume de pe 
monumentele din ţară care pomenea de domnia ei. Atunci se pare că a fugit Moise în pustia 
Madian. După el a domnit  Amenhotep al II-lea, care este împăratul  Exodului. 
 

Iosif nu este menţionat în lista de mai jos din pricină că murise în Egipt,şi fuses 
îngropat acolo. Aş vrea să analizăm de câte ori apare în Biblie pomenite numele patriarhilor, 
să vedem cum unii, sau alţii sunt omişi. 
 
  În Biblie există 29 de liste cu seminţiile lui Israel 
Exodul 1 : Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Beniamin, Dan, Neftali, Gad, Aşer,Iosif. 
Numeri 1 – nu este Levi, nici Iosif, dar este Efraim şi Manase (fiii lui Iosif).Numeri 1.47-
53’’leviţii n-au intrat în numărătoarea aceasta’’. 
Numeri 13 – iscodirea ţării Canaan.La fel ca în Numeri 1. 
Numeri 26 – a 2-a numărătoare este la fel. 
Cartea Iosua pe când s-a împărţit pământul apare la fel cei 12 patriarhi din Numeri 1. 



1 Cronici 5.1 Ruben pierde dreptul de întâi născut din pricina păcatului şi Iosif îi ia locul,deşi 
nu este trecut în spiţa de neam ca întâi născut. 
Ezechiel 48 la fel-apare Dan la referirea din timpul Mileniului 
Apocalipsa 7:5-8 apare din nou o diferenţă: lipseşte Dan şi apare Manase. Ceva este în 
neregulă cu seminţia lui Dan.(Gen 49.17)? Nu ştim sigur. 
Apocalipsa 21:12 se vorbeşte despre cele 12 seminţii şi care sunt  cred, cele din Apoc.7 

 
Ieşirea poporului din Egipt a avut loc pe 5 Mai 1491 b.Cr. – James Asher-arhiepiscop 

de Arno al Bisericii Anglicane scrie la 1658 ‚’’Analele lumii’’, o carte de istorie care este cea 
mai credibilă şi demnă de luat în seamă de atunci încoace. 
Egiptul era un imperiu foarte civilizat. Conducătorii lor erau foarte educaţi. Preoţii erau cei 
ce-i educau în probleme religioase, ştiinţifice, economice, etice, de comprtmanet, morale. 
Preoţii dispuneau de biblioteci imense. Preoţii însă îi urau pe evrei din cauza învăţăturii lor 
monoteiste. Ramses a fost astfel crescut şi educat cu ură împotriva evreilor, şi înadins s-a 
omis în educarea lui lucrurile privitoare la Iosif, eliberatorul lor din necaz şi foamete. Deci 
acest Faraon a fost educat ca antisemit. Astfel se face că el, şi cel ce i-a urmat la tron au 
persecutat pe evrei. Ei nu-l cunoscuseră pe Iosif. Au uitat că cineva le-a făcut mult bine, 
salvând naţiunea de la pieire. 
 
 Tragedia ignoranţei, sau 4 lucruri pe care ei şi cei de astăzii le ignoră: 
 

1. Educarea Împăratului. Noi suntem împăraţi şi preoţi,de aceea nu putem fi 
nepregătiţi. Pavel spune că nu s-a ferit să le vestească tot planul Lui Dumnezeu. 
Preoţii l-au luat pe Faraon de mic şi l-au învăţat de toate, mai puţin un lucru, unul 
singur: despre salvatorul lor, Iosif. Ei ştiau adevărul suficient de mult încât să-l 
ascundă. Voi ce omiteţi în educarea prinţilor voştrii? Nu cumva şi noi facem astăzi 
aceleaşi greşeli?! 

2. Eroarea împăratului. A văzut în aliaţii lui, duşmanii lui. 1 Împăraţi 21.20 : ’’m-ai găsit 
vrăjmaşule?’’ – cel ce putea aduce prin rugăciune ploaia, singurul,  era ameninţat cu 
moartea. Erori de azi şi de ieri: familie, biserică, prieteni; pe cei ce ne pot ajuta, îi 
urâm. Eroare gravă. M-au urât pe Mine izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri 
crăpate’’- Jeremia 2.13...Poţi să îţi vezi eroarea? Poţi să-l vezi pe cel ce ar putea să te 
binecuvânteze, şi tu-l urăşti? 

3. Edictul împăratului. Deşi datorită Dumnezeului evreilor, Faraon ar fi putut fi 
binecuvântat, el se închină zeilor Egiptului, poruncind uciderea pruncilor, aruncarea 
lor în Nil, închinare la zeul crocodil. Pe timpul comuniştilor, nu era o problemă să 
minţi, să furi, dar era o mare problemă să fii pocăit. 

4. Evaluare divină. Daniel 5:22-27 ‚’’uşor’’. Ştiţi cine sunt cei ce au murit înecaţi în 
Marea Roşie? Cei ce au aruncat copiii în Nil, aceleaşi persoane. Ştiţi ce s-a întâmplat 
cu romanii care au dărâmat Templul în anul 70 a.Cr.? Au murit, aflaţi la bătrâneţe,la 
pensie, în vestitul oraş Pompei.Vulcanul Vezuviu a erupt şi a acoperit oraşul 
omorându-i pe toţi. 
Iacov 1:12 biruitorii ispitelor sunt puşi pe aceeaşi treptă cu martrii din Apocalipsa 
2:10 şi 3.11.Vezi şi Exod 34.7. 

 


