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Ei au mers până ce au ajuns între munţi şi Marea 
Roşie. Acolo şi-au întins tabăra, în timp ce discutau 

cum aveau să treacă peste întinderea de apă.

După ce perioada de jale după copil
 s-a încheiat, Faraon s-a aprins de mânie. 

Cum de i-a lăsat pe sclavi să plece?

Pregătiţi carele. 
Urmăriţi-i pe evrei. Îi 
omorâţi pe toţi ori îi 

aduceţi înapoi.

Facă-se după 
porunca ta, 
Maiestate. 

Exodul 14:5-7
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Priviţi, vine armata 
egiptenilor! Suntem
 prinşi în capcană în 

această pustie!

Moise ne-a adus aici
 ca să murim. Mai bine 

trăiam ca sclavi decât să 
murim în pustia aceasta 

uitată de Dumnezeu. 

Când au văzut egiptenii pe 
evreii aceia neputincioşi şi şi-au 
adus aminte de toată suferinţa 
pe care a adus-o Moise peste 
Egipt, s-au pregătit de atac.

Împrejur sunt munţii, 
iar în faţă marea, 
deci nu avem cum 

să scăpăm.
Dumnezeu nu 

mai poate face 
nimic acum să 
ne salveze.

Staţi pe loc. 
Dumnezeu ne va 
salva într-un mod 

miraculos. 

Dumnezeu a împietrit inima 
lui Faraon pentru ultima 

oară. Pe egiptenii aceştia 
pe care îi vedeţi azi, nu îi 
veţi mai vedea niciodată.

Exodul 14:5-13
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Când părea că armata egiptenilor se va năpusti 
peste evrei, dintr-o dată un stâlp mare de foc s-
a coborât din cer, blocându-le drumul. În acea 

noapte, tabăra evreilor a avut lumină, dar 
egiptenii au fost cuprinşi de o beznă adâncă. 

Moise şi-a ridicat toiagul şi un 
vânt puternic a venit din cer, 

suflând pe mare, iar marea s-a 
despărţit în două, lăsând un loc 

uscat pe fundul mării. 

Acesta a fost un miracol 
deosebit. Copiii lui Israel 

au trecut prin mijlocul 
mării ca pe uscat.

Mai târziu, aveau să cânte despre 
Dumnezeul care le-a croit drum 

prin mare. Toţi aveau să ştie că nu 
există decât un singur Dumnezeu şi 

că numele lui este Iehova.

Exodul 14:15-22
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Ce se vede aici 
întrece toate 

minunile din Egipt.

Uaaa!
nostru este cel mai 

tare dintre toţi 
dumnezeii! Suntem în 

mijlocul mării.

 Dumnezeul 

Am vrut doar 
să ating peştii.

După ce au trecut aproape toţi 
copiii lui Israel, Dumnezeu a 

îndepărtat stâlpul de foc care 
i-a ţinut pe egipteni în spate. Ei 

nu au văzut apele 
despărţindu-se, aşa că s-au 
năpustit după ei în mare.

Înaintaţi, 
omorâţi-i 
pe evrei!

Exodul 14:22-23

Iosia! Eşti 
nebun? Tu ştii 

că nu poţi 
să înoţi!
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Astăzi aţi văzut 
puterea lui
Iehova.

 

Priviţi, apele se 
întorc înapoi. Toţi 

se vor îneca.

Toţi soldaţii egipteni s-au înecat 
în mare. Dumnezeii lor din lemn 

şi piatră nu i-au putut salva.

Exodul 14:27-28
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Uitaţi-vă la trupurile 
acelea moarte. 

Marea este plină de 
soldaţi egipteni morţi.

Cu siguranţă, Iehova este 
singurul Domn. Nu este 

nimeni altul care să poată să 
facă un asemenea lucru. Ne 

vom aminti de această zi 
pentru totdeauna.

Lăsând marea şi egiptenii morţi în urmă, copiii lui 
Israel şi-au continuat călătoria, urmându-l pe 

Moise şi mergând după nor prin pustie. Aveau ca 
hrană şi ca băutură proviziile luate din Egipt.

După câteva zile, norul care îi călăuzea s-a oprit 
deasupra unor fântâni de apă. Evreii şi-au întins tabăra 
acolo până când li s-au terminat proviziile. Nu aveau de 
unde să facă rost de altele. Părea o situaţie fără ieşire.

Am fi putut rămâne în  
şi am fi trăit mai bine ca 
aici. Chiar fiind sclavi, am 
avut destul să mâncăm. 

Aici nu este nimic. 

Egipt

Da, ne-ai adus 
aici ca să murim 

de foame?

Ascultaţi-mă.
 Plângerile voastre nu 
se îndreaptă împotriva 

mea, ci împotriva 
Dumnezeului pe care

 îl urmăm.  

Iehova spune că va ploua pâine 
din cer. În fiecare dimineaţă ea 
va acoperi pământul. Tot ce va 

trebui să faceţi este să o adunaţi 
şi să o mâncaţi.  

Ce a spus Moise? 
Cum vom face rost de 
mâncare? Copiii mor 

de foame.

A spus că Iehova va face 
să ... plouă pâine din cer în 

fiecare dimineaţă. 

E timpul să răsară soarele. Crezi 
că va fi pâine pe pământ după 

cum a spus Moise?

Ai auzit vreodată să 
cadă pâine din cer?

Vom muri de 
foame dacă nu 

va fi aşa. 

Nu, dar nu am auzit nici de 
drum prin mijlocul mării. Cu siguranţă 

acest Dumnezeu al lui Moise este 
Creatorul universului. Nu cred că va fi 
prea greu pentru El să facă să cadă 

pâine din cer. Haide, e timpul. Să 
mergem să vedem.

Exodul 14:21-22, 30, 16: 2-3, 16:7-8
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Pâine din cer, 
aşa cum a spus.

Uite!
peste tot.

 Este 

Oh, este 
delicioasă! Are 
gust de miere. 

Într-adevăr, Iehova
 este Dumnezeu, iar 

Moise este profetul Lui. 

Tot timpul cât au călătorit prin 
pustie, Dumnezeu i-a hrănit cu 

mana cerească a îngerilor. 

Câtă vreme norul a stat deasupra taberei, 
evreii rămâneau lângă izvoarele de apă şi 

se hrăneau cu mana cerească, dar când 
norul începea să se mişte, ei îşi adunau 

corturile şi îl urmau prin pustia necunoscută.

Dar s-a întâmplat că 
au rămas fără apă. Deci ne-a dat 

pâine, dar 
acum ne va 
omorâ cu 

setea. 

Fetiţa mea va 
muri dacă nu bea 

apă cât de 
curând.

Mai bine am fi rămas în Egipt.
 Încă o zi şi toate animalele nostre 
vor fi moarte şi după aceea copiii 

vor începe să moară. Ar trebui 
să-ţi lovim capul cu pietre. 

Este 
Dumnezeu 
cu noi sau 

nu?

Merg să 
vorbesc cu 

Iehova.

De ce ne îndoim?

Exodul 16:14-15, 17:2-4; Psalmii 78:24-25
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Dumnezeu i-a 
spus lui Moise ce 

să facă.

Veniţi şi vedeţi 
puterea lui Iehova. 
Voi nu credeţi în El. 
Numai cârtiţi şi vă 

plângeţi. 

V-a dat mană, 
iar acum vă va da 
apă din această 

stâncă seacă.

Vaaaiii!

Poc!

Exodul 17:5, 6

Poc!
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Apa curgea 
ca un râu.

Norul s-a mutat din nou, iar evreii 
şi-au strâns toate lucrurile şi au   
pornit spre muntele numit Sinai.

Acolo, Moise s-a rugat şi 
Dumnezeu iarăşi i-a vorbit.

Adu-le aminte de tot ceea ce 
am făcut egiptenilor, de cum 
i-am eliberat, i-am hrănit şi 
le-am dat apă din stâncă. 

Spune-le că dacă vor 
asculta de poruncile Mele, 

ei vor fi poporul Meu dintre 
toate celelalte naţiuni ale 
pământului. Dacă Mă vor 
asculta, vor fi o împărăţie 

de preoţi. 

Moise, când vorbesc cu tine, 
voi veni într-un nor gros pentru 
ca poporul să vadă şi să audă 

şi să ştie că sunt Eu. 

Exodul 17:6, 19:1-6, 9
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Vom asculta. Vom
 face tot ceea ce ne-a 

poruncit Dumnezeu.

Atunci mergeţi, 
spălaţi-vă hainele şi 

curăţiţi-vă; pregătiţi-vă să 
vă închinaţi lui Dumnezeu. 
Peste trei zile, Domnul se 

va pogorî la voi. 

După cum poruncise Dumnezeu, a treia zi tot 
poporul s-a adunat în faţa muntelui, 

aşteptând ca Domnul să le vorbească. Norul 
acela ciudat s-a lăsat peste munte şi apoi...

Moise, urcă-te 
pe munte.

Moise, Eu sunt Iehova Dumnezeu, 
care v-a scos din ţara Egiptului. După 

ce te cobori, pune  nişte garduri
 în jurul muntelui. 

Dacă vreun om se va 
atinge de acest munte, va 

muri. Îţi voi da zece 
porunci pe care să le 
transmiţi poporului.

Moise a coborât de 
pe munte şi a făcut 

de cunoscut poporului 
tot ceea ce spusese 

Dumnezeu.

Exodul 19:7-25
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Să nu ai nici un alt 
Dumnezeu afară de Mine.

Să nu-ţi faci nici un chip 
cioplit pe care să-l foloseşti 

în închinare.

Să nu spui Numele Meu fără 
sinceritate şi seriozitate.

Să sfinţeşti ziua a şaptea 
pentru lauda Mea. 

Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe 
mama ta.

Să nu ucizi.

Să nu ai relaţii sexuale cu 
nimeni altcineva decât cu 

partenerul tău de căsătorie.

Să nu furi.

Să nu spui o mărturie 
mincinoasă împotriva altora. 

Să nu pofteşti nimic ce 
aparţine altuia. 

Exodul 20:3-17
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Când s-a coborât de pe munte, 
Moise a adunat pe cei şaptezeci de 

lideri ai lui Israel şi le-a făcut de 
cunoscut poruncile lui Dumnezeu.

Le vom 
respecta.

Sunt porunci 
bune.

Voi, cei şaptezeci, veţi urca cu mine pe 
munte. Dumnezeu se va întâlni cu voi acolo, aşa 

cum s-a întâlnit cu mine. Veţi vedea cu ochii voştri. 
Dar mai întâi, trebuie să scriu într-o carte 
poruncile pe care mi le-a dat Dumnezeu.

Moise a avut grijă să scrie totul exact aşa 
cum Dumnezeu i-a vorbit. Duhul lui Dumnezeu 

l-a ajutat să nu facă nici o greşeală.

Când a terminat cu 
scrisul, Moise a adunat 

poporul şi le-a citit 
cuvintele lui Dumnezeu.

Tot ceea ce a 
spus Dumnezeu 
este bun şi vom 

asculta.

Aşa că poporul Israel a făcut un legământ cu 
Dumnezeu. El a promis că îi va binecuvânta, le va 
da viaţă, îi va scăpa de duşmanii lor, iar ei vor 

împlini toate poruncile Lui şi vor umbla cu dreptate.

Dumnezeu a poruncit lui Moise 
să aducă o jertfă şi să 

stropească poporul cu sânge.

Toţi erau păcătoşi şi meritau 
moartea, chiar şi Moise şi Aaron. 

Dar Dumnezeu a fost îndurător şi a 
pregătit un mijloc de scăpare. Prin 

junghierea mielului fără cusur şi prin 
stropirea poporului cu sânge, 

Dumnezeu le-a acoperit păcatul şi 
nu i-a omorât, aşa cum meritau. 
Mielul care nu merita moartea a 

murit în locul lor, păcătoşii. 

Acum că păcatele vă 
sunt iertate, cei şaptezeci 
vor veni cu mine sus pe 

munte şi vor vedea gloria 
lui Dumnezeu.

Exodul 24:1-8
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Cei şaptezeci de bătrâni ai lui 
Israel l-au urmat sus pe munte, 

unde Dumnezeu a vorbit cu Moise.

Deodată, în faţa 
lor, a apărut tronul 

lui Dumnezeu.

Cei şaptezeci de bătrâni au privit 
cum Moise a urcat mai sus, fiind 
învăluit de slava lui Dumnezeu.

Ce
 frumuseţe!

Şi slavă.

Nu este nici un 
om ca Moise căruia să îi 

vorbească Dumnezeu 
faţă în faţă.

Slava lui 
Dumnezeu!

Exodul 24:9-10
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Moise, să le spui copiilor 
lui Israel să Îmi facă un cort în 

care să Mi se închine. Să aibă un 
altar pe care să aducă jertfe şi 

un loc sfânt în care să Mă 
întâlnesc cu marele preot o dată 
pe an de-a lungul generaţiilor.

Îţi voi spune exact cum să
 faci cortul. Cei din seminţia lui 

Levi vor fi preoţi; Aaron şi fiii lui 
după el vor fi mari preoţi. Ei îi 
vor învăţa pe oameni să umble 
cu dreptate şi vor aduce jertfe 

când oamenii 
păcătuiesc.

Au trecut săptămâni 
de când a dispărut în 

focul de pe acel munte. 
Probabil că a murit. 

Da, nu putem sta aici 
în pustie la nesfârşit.

Avem nevoie
 de un dumnezeu 

care să ne conducă 
cum ne conducea 

Moise.

Să ne facem 
un dumnezeu 

cu chip de aur. 

Moise a murit. 
Aaron ne va face 
un dumnezeu de 
aur care să ne 
călăuzească 

înapoi în Egipt.

Aduceţi-mi 
aurul.

Nebunii au creat cu mâinile lor un chip de 
viţel şi l-au numit dumnezeu. Chipul original 

al lui Satan înainte de a păcătui a fost acela 
al unui viţel. Chiar dacă poporul nu a ştiut 

aceasta, Satan i-a inspirat să i se închine lui. 

Aaron a împlinit dorinţa 
poporului şi a ajutat la 

facerea dumnezeului de aur.

Exodul 20:4, 25:8-9, 28:1-3, 32:1-4; Ezechiel 1:10, 10:11, 28:14
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Iată dumnezeul vostru care 
v-a scos din ţara Egiptului. 

Mâine vom aduce jertfe şi ne 
vom închina lui Iehova.

Aaron a fost atât de necugetat. El ştia 
că acel chip nu era al unui dumnezeu, 

dar i-a fost frică de popor.

Dumnezeu le-a poruncit să nu îşi 
facă nici un chip cioplit căruia să i 
se închine, dar ei au mers după 

propriile lor imaginaţii.

Poporul a jucat şi s-a dezgolit. S-au 
îmbătat şi au comis păcate sexuale. 
Dumnezeu era gata să-i distrugă 

pe toţi şi să-i trimită în focul 
pregătit pentru diavol şi îngerii lui.

Dumnezeu i-a vorbit lui Moise şi i-a zis: “Coboară-te acum. 
Poporul a comis un păcat grav. S-au dezgolit şi joacă în 
faţa unui idol. Ar trebui să îi distrug pe toţi. Inimile lor 

sunt împietrite. Ei nu umblă în curăţie.” 

Exodul 32:5-10
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Moise s-a mâniat când a văzut că poporul l-a 
uitat pe Dumnezeu şi şi-a făcut un idol. 

Aţi încălcat 
poruncile lui 
Dumnezeu!

Moise a spart tablele 
de piatră pe care 

erau scrise poruncile.

Nu a poruncit El să nu avem alţi 
dumnezei în afară de Iehova? Poate 
o statuie pe care o faceţi cu mâinile 

voastre să fie creatorul vostru?

Moise a sfărâmat viţelul de 
aur şi l-a prefăcut în cenuşă.

Exodul 20:3-4, 32:15-20
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Dacă sunteţi de partea
 lui Iehova, veniţi şi staţi 

alături de mine. Dacă vreţi
 să vă închinaţi dumnezeilor 

din Egipt, atunci 
rămâneţi pe loc.

Vom urma pe 
Dumnezeul lui 
Avraam, Isaac 

şi Iacov. Prefer să Îl urmez
 pe Dumnezeul care a 
despărţit Marea Roşie, 
chiar dacă nu are chip.

Pedeapsa pentru păcat 
este moartea. Iehova a spus

 că ei trebuie să moară. Acum
 luaţi-vă săbiile şi ucideţi-i pe

 toţi aceia care se închină 
la idoli.

Sssss!

Îndurare!

3000 de închinători la 
idoli au fost omorâţi în 

acea zi.

NUUU!

Exodul 32:26-28
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Moise s-a urcat pe munte şi Dumnezeu a mai 
scris o dată cele zece porunci pe două table 
de piatră. Când s-a coborât, Moise a arătat 
poporului poruncile date de Dumnezeu şi toţi 

au promis că le vor respecta.

Dumnezeu a spus despre voi că 
sunteţi un popor încăpăţânat şi rebel. 
Când aţi păcătuit, mi-a spus că vă va 

nimici pe toţi, dar eu m-am rugat pentru 
voi ca să vă ierte păcatul. Iehova este 

într-adevăr îndurător şi iertător.

Dumnezeu a poruncit să construim un cort.
 Dacă îl vom face conform instrucţiunilor Sale, atunci 

El se va întâlni cu noi acolo. Deoarece suntem 
păcătoşi, Dumnezeu a pregătit o cale prin 

care să ne putem apropia de El. 

Leviţii trebuie să aducă jertfe de sânge
 în fiecare zi. O dată pe an, sângele trebuie pus 
pe chivotul legământului. Când va vedea sângele 

pe chivot, aşa cum s-a întâmplat şi în Egipt, 
Dumnezeu ne va şterge păcatele şi nu vom muri. 

Acesta este modul prin care El ne va ierta.

După un timp, cortul a fost finalizat, 
iar preoţii aduceau jertfe zilnic. 

Dumnezeu vedea credinţa acelora 
care aduceau sângele animalelor şi 

le ierta păcatele.
Dar poporul nu era deloc 
mulţumit de şederea în 

pustie, astfel că se 
plângeau tot timpul.

Dar într-o zi, cârtirile şi necredinţa 
lor L-au determinat pe Dumnezeu 

să aducă judecată peste ei.

Iac!
O mulţime de 

şerpi!

 Priviţi. 

Dumnezeu a pregătit o mulţime de şerpi 
veninoşi să intre în tabără şi să caute 

trupuri calde. Dumnezeu este milos, dar nu 
va îngădui păcatul să continue la nesfârşit. 

Exodul 34:28-32, 39:32; Numeri 21:5-6
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În curând, tabăra s-a 
umplut de şerpi veninoşi.

Dumnezeule, 
ajută-ne!

Chiar şi noaptea, şerpii 
au intrat în corturile lor. 

Ajutor! M-a 
muşcat un şarpe. 

Nuuuuuu!
Ioab, nu!

Mami!

Chiar şi copiii sufereau 
pentru păcatele 

părinţilor lor. 

Numeri 21:6

Hissss Hissss 
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Din toată tabăra se 
auzeau ţipete de durere 

şi de jale. Plata păcatelor 
este groaznică.

În toată tabăra, situaţia 
este la fel şi se înrăutăţeşte 
cu fiecare minut. Mulţi au 

murit deja. 

Trebuie să-l găsim pe
Aceasta cu siguranţă 

este lucrarea lui Dumnezeu. 
El s-a mâniat pe popor din 

cauza păcatelor lor.

 Moise. 

Du-te vorbeşte cu 
Dumnezeu. Merităm 

această pedeapsă, dar 
cere-I îndurare. 

Când va învăţa poporul
 că Dumnezeu este serios în 

privinţa păcatului? Ei 
trebuie să asculte poruncile 

lui Dumnezeu şi să fie un 
popor sfânt.

Oh, Dumnezeule, te 
rog să fii milos faţă 

de poporul Tău. 
Iartă-le păcatele.

Numeri 21:7-8

Poc!Poc!

Du-te. Fă un şarpe de aramă 
care să arate ca şi cei care îi muşcă 
pe oameni. Înalţă-l pe o prăjină ca 
toţi să îl vadă. Spune-le numai să 
privească la şarpele de aramă şi 

vor fi vindecaţi imediat. 
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Dumnezeu a găsit o cale
 de scăpare. Doar priviţi spre 

şarpe şi veţi fi tămăduiţi.
Va muri.

Nu, Dumnezeu 
a găsit o cale de 

scăpare. Doar deschide 
ochii şi priveşte. Priveşte 

şi vei trăi!

Aceasta 
este 

o minune!

Trebuie să le 
spunem şi 

altora.

Eu m-am vindecat!
Voi spune şi celorlaţi.

 

Priviţi şi 
veţi trăi!

Numeri 21:9
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De ce îl amăgeşti 
cu speranţe false?

Alţii au privit şi
s-au vindecat. 

Nu vezi că mor? De 
ce mă baţi la cap cu 

prostiile astea?

E mort. 

Îmi pare rău că 
nu a crezut. 

A avut multă 
mândrie. 

Încă o dată poporul a văzut 
puterea lui Dumnezeu. S-au 
mutat cu tabăra departe de 

şerpi şi viaţa a revenit la normal.

Dar poporul a continuat pe căile 
lor proprii, deseori neascultând 

poruncile lui Dumnezeu. 

Copiii lui Israel au urmat norul. 
Dumnezeu i-a hrănit cu mană din 

cer şi le-a dat apă să bea. 

El i-ar fi condus spre ţara promisă, dar ei au fost 
neascultători şi n-au împlinit poruncile Lui, astfel încât 

Dumnezeu i-a făcut să pribegească în pustie patruzeci de ani.

Numeri 21:9, 32: 13
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Moise, chiar crezi că numai tu eşti apropiat de Dumnezeu? 
Şi noi suntem la fel de sfinţi ca şi tine. De fapt, întreaga adunare 

este sfântă. Nu mai sunt păcătoşi printre noi. Şi Dumnezeu locuieşte 
în mijlocul nostru. Nu avem nevoie ca tu şi Aaron să ne tot spuneţi ce 

să facem şi să fiţi judecători peste noi. Şi noi suntem în stare 
să judecăm la fel de bine ca şi voi.

Da, m-am săturat de 
pribegia asta prin pustie şi 

de Dumnezeu care ne 
omoară pentru orice fleac.

Da, Moise e de vină. 
Aşteptările lui sunt 

prea mari.

Moise a mers la cortul 
întâlnirii ca să ceară 
sfatul lui Dumnezeu.

Dumnezeu i-a vorbit: 
 multă responsabilitate pe umerii 
voştri, fii ai lui Levi. Voi aţi pune
 preoţi chiar şi pe cei pe care 

Dumnezeu nu i-a uns.

„Luaţi prea

Mâine Dumnezeu v-a judeca între 
noi toţi şi vom şti cine sunt preoţii Domnului, 
cine e sfânt  şi cine nu este sfânt. Să veniţi 
la cortul întâlnirii mâine dimineaţă. Aduceţi 

cădelniţele cu foc în ele. 

Numeri 16:2-6
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Ziua următoare
Dumnezeu se va întâlni cu noi azi 
în acest loc şi El va alege. Îi vom 

vedea puterea şi slava.

Apropiaţi-vă voi care vă ţineţi 
sfinţi, voi care vreţi să fiţi preoţi 

şi care domniţi peste popor. 

Despărţiţi-vă de oamenii 
aceştia răi, pentru că îi voi 

nimici într-o clipă.

Depărtaţi-vă de corturile 
lor. Să nu vă apropiaţi de 
ei, altfel şi voi veţi pieri.

Numeri 16:19-24
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Iată testul. Dacă oamenii 
aceştia mor de moarte 

naturală, atunci să ştiţi că sunt 
un profet fals şi Domnul nu 

vorbeşte prin mine. 

Dar dacă astăzi
 vedeţi ceva neobişnuit, 

dacă pământul se 
deschide şi îi înghite pe 
ei şi toate avuţiile lor în 

adâncimile iadului, atunci 
veţi cunoaşte că ei au 
păcătuit împotriva lui 

Dumnezeu şi că eu sunt 
profetul Lui. 

Ajutor!

Vaaaaaaai!

Nuuuu!

Toţi bărbaţii care au căutat să fie preoţi 
au fost înghiţiţi de vii în focurile iadului 
pregătite pentru diavol şi îngerii lui.

Numeri 16:28-33

Buuuuuum!

Crrrrrrrrr!Crrrrrrrrr!

Buuuuuum!
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Luaţi cădelniţele de 
aramă şi faceţi din 
ele o placă pentru 

acoperirea altarului. 

Când veţi vedea acoperitoarea 
de aramă pe altar vă veţi 

aduce aminte de ziua aceasta 
când bărbaţii au ignorat 

poruncile lui Dumnezeu şi au 
vrut să se facă ei înşişi preoţi. 

Aceea a fost o zi pe care copiii 
lui Israel nu o vor uita niciodată. 

Dumnezeu a demonstrat că Moise 
era profetul Său şi numai aceia pe 

care El i-a uns puteau fi preoţi.

Slava lui Dumnezeu a rămas deasupra 
cortului întâlnirii şi poporul l-a urmat pe 
Moise în pustie timp de patruzeci de ani.

Slava lui Dumnezeu 
este cu noi şi El ne dă 

pâine din cer.

Dumnezeu le dădea mană cerească şi 
apă din stâncă. Stâlpul de foc îi învăluia 
noaptea, iar norul ziua. Poporul a învăţat 

să respecte poruncile lui Dumnezeu.

Numeri 16:37-38
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Preoţii făceau slujbele 
în cort şi aduceau 

jertfe zilnic, după cum 
le-a poruncit Moise.

Imediat după aceea, duhul său a fost 
condus în prezenţa lui Dumnezeu.

Acolo, avea să sălăşluiască până la 
sfârşitul timpului când din nou se va 

alătura poporului său în ţara promisă 
de Dumnezeu lui Avraam.

Aproximativ 1451 î.H. – Deuteronom 34:4-5

După patruzeci de ani prin pustie, 
când se pregăteau să intre în ţara 
promisă, Dumnezeu l-a chemat pe 

Moise pe munte. Acolo, după un ultim 
dialog cu Dumnezeu, Moise a murit.
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Aproape 500 de ani au trecut  de când 
Dumnezeu Iehova l-a chemat pe Avraam şi 
i-a spus să plece din ţara sa şi să meargă 

în ţara pe care i-o va da Dumnezeu.

 Promisiunea lui Dumnezeu 
făcută lui Avraam şi Sara 

că din fiul lor Isaac va 
face o naţiune mare, a fost 
împlinită. Cei doisprezece 

fii ai lui Iacov, al cărui 
nume a fost schimbat în 
Israel, au devenit cele 

doisprezece seminţii şi un 
popor numeros. 

Au lucrat ca sclavi, au pribegit prin pustie cu Moise, 
au primit legea lui Dumnezeu, iar acum în sfârşit 

intrau în ţara promisă. În timpul călătoriei prin pustie, 
un băieţaş era întotdeuna pe lângă Moise, privind şi 

învăţând cum să conducă poporul Israel.

Acel băiat a crescut şi 
a devenit un luptător 

curajos, Iosua.
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După ce Moise a plecat la 
Domnul, Iosua a fost ales de 

Dumnezeu ca să conducă poporul 
în ţara promisă lui Avraam.

Copiii lui Israel şi-au adus aminte de profeţia 
care spunea că vor fi străini într-o ţară străină şi 
că după 400 de ani vor fi aduşi înapoi în ţara 

părinţilor lor. Dumnezeu s-a ţinut de cuvânt.

În ziua în care au traversat 
Iordanul, mana cerească a 

încetat pentru că acum mâncau 
mâncare proaspătă din ţară.

O, soţul meu, 
Dumnezeu ne-a dat o 

ţară minunată. 

Da, este un loc 
frumos în care să ne 
creştem copiii şi să îi 

învăţăm să trăiască în 
sfinţenie şi în pace.

Deuteronom 34:9; Iosua 5:12
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