
AUTORUL: Ca şi celelalte cărţi ale Pentateuhului, atât stilul, cât şi 
conţinutul ni-l indică pe Moise ca autor. 
 TEMA: Tema cărţii Exod este răscumpărarea lui Israel din cruda robie 
egipteană şi legământul lui Dumnezeu cu naţiunea răscumpărată.  
DATA: Data aproximativă este 1445-1405 î.Hr. 

EXODUL 

CADRUL – dacă Geneza ne prezenta guvernarea lui Dumnezeu asupra istoriei, cartea Exodul 
prezintă guvernarea lui Dumnezeu asupra poporului ales, cu care face legământul.  
Acest Legământ implică: - partea lui Dumnezeu - providența … și  
                                            - partea poporului Israel - ascultarea de Legea Domnului.  
În 1875 î. Hr. Istoria relatează o dezintegrare politică în Egipt. Aceasta corespunde cu sosirea lui 
Iacov și a familiei sale în Gosen. În jurul anului 1730 hicsoșii venetici stăpânesc  țara, iar evreii 
sunt favorizați, datorită înrudirii lor cu aceștia. După aprox. 200 ani, aceștia sunt înlăturați de la 
conducerea Egiptului, care se reorganizează sub numele de Regatul Nou. Atunci începe cruda 
robie egipteană, pentru evrei. Se pare că faraonii care au determinat robia lui Israel au fost 
Sestos I, urmat de Ramses al II-lea.  
Ieșirea poporului Israel din Egipt este calculată după 1 Regi 6:1 (la 1445 î.Hr.), aceasta fiind o 
dată timpurie, adică cu 480 de ani înainte de construirea templului lui Solomon. Se ia în calcul 
și probabilitatea unei date târzii (1290 î.Hr.), bazată pe anumite presupuneri ale unor 
conducători egipteni, dar și a unor date arheologice ale distrugerii cetăților canaanite în 
cucerirea acestei țări de către evrei.  
Din punct de vedere geografic se prezintă locuri de desfășurare a evenimentelor istorice: 
Gosen (locul din care a plecat poporul evreu), Marea Roșie, Pustiul Sinai, unde Dumnezeu 
vorbește poporului și face legământ cu acesta.  



 

SCHIŢA CĂRŢII: 
I. Exodul din Egipt, 1:1-15:21 
A. Şederea în Egipt, 1:1-22 
B. Pregătirea conducătorilor de către Moise, 2:1-4:31 
C. Cele zece plăgi şi exodul, 5:1-13:16 
D. Din Egipt la Sinai, 13:17-19:2 

EXODUL 

PARTICULARITĂȚI:  
• Redarea împrejurărilor istorice în care a luat naștere poporul evreu,  
• prezentarea Legii lui Dumnezeu pentru noul popor,  
• descoperirea de Sine a lui Dumnezeu și  
• prezentarea posibilităților omului de a fi în părtășie cu Dumnezeul 

Atotputernic. 
Toate acestea fac din Exodul cea mai însemnată carte a Vechiului Testament, 
care descrie caracterul harului izbăvitor al lui Dumnezeu în plină acțiune. 
 

 

II. Israel la Sinai, 19:3-40:38 
A. Darea Legii, 19:3–20:21 
B. Cartea legământului, 20:22-23:33 
C. Ratificarea legământului, 24:1-18 
D. Directive privind Cortul şi mobilierul său, 25:1-31:17 
E. Moise aduce cele două table de piatră, 31:18 
F. Apostazia şi reînnoirea legământului, 32:1-34:35 
G. Construcţia Cortului şi a mobilierului, 35:1-40:38 



Biblia Thompson 

AUTORUL: în general se presupune că Moise este autorul 
DATA SCRIERII: aprox. 1447-1410 î. Hr. 
SCOPUL: Cartea a fost scrisă pentru ca poporul lui Dumnezeu să își amintească tot timpul că 
Dumnezeu l-a răscumpărat în noaptea de Paște. Exodul dovedește că Dumnezeu Își iubește 
poporul și descrie modul în care L-a condus prin pustie ziua printr-un stâlp de nor, iar noaptea 
printr-un stâlp de foc. 
TEMA PRINCIPALĂ: istoria lui Israel de la moartea lui Iosif până la construirea Cortului Întâlnirii. 
CUVINTE-CHEIE: eliberare 
LECȚIA PRINCIPALĂ: Rătăcirile poporului Israel sunt ”tipare” care pot fi asemănate cu viața 
creștină (1Cor.10:1-11) 
- robia din Egipt ilustrează robia oamenilor aflați în păcat 
- Moise, aflat în postura de eliberator al lui Israel, anticipează venirea lui Isus, adevăratul 

eliberator 
- Exodul lui Israel din Egipt ilustrează ieșirea creștinilor din viața de păcat 
- Mielul de Paște Îl reprezintă pe Isus Cristos, Mielul lui Dumnezeu 
- Urmărirea lui Israel de către faraon ilustrează urmărirea creștinilor de forțele răului 
- Trecerea Mării Roșii ilustrează înlăturarea piedicilor de către Dumnezeu din calea credincioșilor 
- Stâlpii de nor și foc reprezintă prezența lui Dumnezeu printre credincioși 
- Mana, pâinea din cer anticipează venirea lui Isus, Pâinea Vieții 
- Apa izvorâtă din stâncă anticipează venirea lui Cristos, Apa Vie 
- Cortul Întâlnirii și obiectele de cult reprezintă relația lui Cristos cu Biserica 

 
 



PERSONAJE-CHEIE: Moise, Maria, Faraon, Ietro, Aaron, Iosua 
PASAJUL-CHEIE: Exod 12:40-42 le amintește israeliților că numai Dumnezeu 
este eliberatorul lui Israel 
REZUMATUL CĂRȚII EXODUL: 
Robia lui Israel în Egipt - cap. 1,2 
Eliberarea lui Israel de către Dumnezeu – cap. 3-12 
Disciplinarea lui Israel în pustie de către Dumnezeu – cap. 13-18 
Organizarea lui Israel ca popor de către Dumnezeu –cap. 19-40 
 


