
Exodul și libertatea
Tope Koleoso - Pastor de plumb pentru Jubilee Biserica, Londra

Îmi plac poveștile gen narațiune largă. Îmi place sa observ imaginea in ansamblu înainte de  
fiecare detaliu și scena.

Aceasta este ceea ce face Biblia - o poveste care da sens vieții.

Dacă vreodată Dumnezeu vrea să lucreze in viata unei persoane, El va căuta acea  persoană.  
Chiar daca o găseste necalificata, El va cauta sa se dezvăluie acelei persoane și sa Iși arate 
natura.

Creația ------  căderea în pacat -------Chemarea lui Avraam 

Dumnezeu îl  foloseste in lucrarea Sa pe Avraam (apoi Abram), pentru a-l mântui. Avraam Nu-l 
caută pe Dumnezeu, dar Dumnezeu vine la el! 

Chemarea lui Avraam
Geneza 17
Te voi face nespus de roditor: voi face să iasă multe neamuri din tine, chiar regi vor ieși 
din tine. 7Voi încheia un legământ între Mine și tine și sămânța ta după tine, de a lungul 
generațiilor ei, un legământ veșnic potrivit căruia Eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale 
după tine. 8Îți voi da, ție și seminței tale după tine, țara în care locuiești acum ca străin, toată 
țara Canaan, ca pe o proprietate veșnică.

Creația ------ căderea în pacat ------Chemarea lui Avraam -------- Exodul & Libertatea

Adevărata libertate vine de la a ști cine suntem , cine ne-a  făcut  și care este scopul nostru. 
Acesta este dat de Dumnezeu, simtim aceasta în interiorul nostru.

Moise s-a născut evreu, în Egipt, unde poporul său era sclav. 

MOISE - Exodul & Libertatea
Exodul 2

Ne simtim vinovati, avem probleme emoționale, ne este frică?

Cum ne putem elibera de toate acestea?  Exodul ne ajută să înțelegem acest lucru.

EXODUL: putem găsi adevărata libertate?

EXODUS & FREEDOM 
with Tope Koleoso



1. Libertatea începe cu o întâlnire

Moise se afla  în pustie și Il întâlnește pe Dumnezeu. Acesta este începutul libertății sale.

Burning Bush Encounter
Exodul 3

Întâlnirea nu trebuie să fie dramatică, dar este întotdeauna plina de putere.

Întâlnirile ne ajută să...
a) Il recunoastem pe Dumnezeu - un moment incredibil, minunat
b) Recunoaștem  sinele nostru – realizând cine suntem, în toate slăbiciunile noastre, ceea ce 
duce la
c) Recunoașterea nevoii noastre – atunci când ne întâlnim cu Cel ce este Sfânt, suntem 
conștienți de nevoia noastră

2. Libertatea implică confruntare

Exodul 1:14

a) Se arata  miracole
b) Destinat datorita promisiunilor

Exodul 6:6

         Asa arata adevărata libertate, sa fi salvat de Cineva si pentru Ceva 

c) Susținută de Supranatural

Exodul 14

         Libertatea se întâmplă în etape. Începe cu o întâlnire, implică o confruntare. 

3. Libertatea necesită supunere

Dumnezeu i-a scos din ceva ca sa ii transforme in cineva.

a) Prezența lui Dumnezeu
b) Principiile lui Dumnezeu

Cele zece porunci
Exodul 20
Prima porunca este:

“Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată mintea 
ta și cu toată puterea ta.”



Marcu 12:30 NIVUK

A doua este aceasta: “Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți.” ...
Marcu 12:31 NIVUK

Isus aduce libertatea astăzi, pentru tine și pentru mine.  Așa precum Moise i-a scos din Egipt 
pentru a-i duce în țara făgăduită, Isus a făcut la fel cu noi.  Ne-a scos din robia noastră ca sa 
ne dea viață.

Isus transforma vechea noastra fire in una noua.

“... Am venit ca ei să aibă viață, și... să o  aibă din belsug.”
Ioan 10:10 NKJV


