
Vägen genom Bibeln (7) 
Fortsättning från nr 17.  Vi skall nu 

fortsätta med andra Mosebok, som även 
kallas Exodus, vilket betyder ”uttåg”. 
Namnet kommer av att det stora uttåget ur 
Egypten skildras där. 

Översikt av innehållet i Exodus 
(Kapitlen anges med siffror.) 
1. Israels folk blir slavar i Egypten. 
2. Mose födelse och räddning ur Nilen. 

Han flyr till Midjans land och gifter sig 
med Sippora, dotter till prästen Jetro. 

3. Gud uppenbarar sig för Mose i den 
brinnande busken. Befallning att gå till 
Farao. 

4. Mose får makt att göra under och 
återvänder till Egypten med brodern Aron. 

5. Mose och Aron inför Farao. 
6. Guds löfte och Mose släkttavla. 
7-11. De tio plågorna: Vatten blir blod. 

Grodor. Mygg. Flugor. Boskapspest. 
Bölder. Hagel. Gräshoppor. Mörker. De 
förstföddas död. 

12. Påsken och det osyrade brödets 
högtid. Påskalammet. Uttåget börjar. 

13. Molnskyn och eldskenet. 
14. Vandringen genom Röda Havet. 

Faraos här omkommer. 
15. Israels lovsång över räddningen. Det 

bittra vattnet i Mara. 
16. Manna och vaktlar. 

17. Vatten ur klippan. Amalekiterna 
besegras. 

18. Jetro besöker Mose. Domare tillsätts. 
19. Folket kommer till Sinai berg. 
20. Gud talar de tio budorden, vilka 

Mose senare får nedskrivna av Herren på 
två stentavlor. Dunder och eldslågor. 

21-24. Olika lagar som förklarar och 
kompletterar de tio budorden. Mose 
skriver ner allt. 

25-31. Mose får föreskrifter om hur 
tabernaklet (gudstjänsttältet) och dess 
tillbehör skall byggas och hur prästen 
Arons kläder skall tillverkas. Sabbaten. 

32. Guldkalven. Folkets avgudadyrkan. 
Guds straff  genom Mose och försoning. 

33. Folket bryter upp från Sinai. Mose 
får se Herrens härlighet. 

(Kap 34-40 är sedan en återblick över av vad 
som skedde innan folket lämnade Sinai). 

34. Nya stentavlor. Förbundet förnyas. 
Strålglansen från Mose ansikte. 

35-40. Material samlas in. Tabernaklet, 
dess tillbehör och prästkläderna tillverkas 
under ledning av Besalel och Oholiab. 
Herrens härlighet övertäcker tabernaklet. 

*   *    * 
Uttåget dateras ofta till ca 1446 f Kr utifrån 

uppgiften i 1  Kung  6:1 (se versens not samt 
2  Mos  12:40-41 och Dom  11:26).[Sv. 
Folkbibeln].  

I det fyrahundraåttionde året efter det att Israels 
barn drog ut ur Egypten, i det fjärde året av 
Salomos regering över Israel, i månaden Siv som är 
den andra månaden, började han bygga Herrens hus.” 
(1 Kung 6:1) 

Mer om Exodus i nästa nr.
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Jesus sa: Jag är vägen, 
sanningen och livet. Ingen 
kommer till Fadern utom 
genom mig (Joh. 14:6).
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