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Atunci când Dumnezeu a Salvat 
Israeliții din Egipt, Moise a condus 
poporul la închinare.  El a compus 
un cântec de laudă. „Eu voi cânta 
Domnului pentru-că El a triumfat 
glorios.”  Moise a cântat despre 
toate minunile pe care Dumnezeu 
le făcuse pentru Israel.



După trei zile în deșert 
oamenii însetați ou găsit o 
piscină.  Dar ei nu au putut 
bea apa amară. În loc de a 
se ruga, poporul s-a plâns.  

Dumnezeu a fost foarte 
milos. Dumnezeu a făcut 
ca apa să fie bună 
de băut.  



Se pare că poporul s-a plans despre orice. „Am avut 
alimente în Egipt.  În pustiu, vom muri de foame,”
au strigat ei. Seara aceea Dumnezeu a trimes păsări 
numite prepelițe.  Oamenii le-au prins cu ușurință.



A doua zi dimineța Dumnezeu a trimes mană. A fost 
un fel de pâine care avea gustul ca napolitana cu 

miere. În fiecare dimineață 
era mană pe teren gata
să fie adunată.

În acest fel
Dumnezeu a
hrănit poporul
Său în pustie.



Poporul trebuia să se încreadă în Dumnezeu în 
fiecare zi pentru mâncare.  Dar uni oameni au 
adunat mană mai mult decât le trebuia, chiar dacă 
Dumnezeu le-a spus că se va putrezi peste noapte.



Cu siguranță, mana de ieri era plină cu viermi –
cu excepția zilei de Sabat.  Ziua a șaptea era 
o zi specială în care poporul s-a odihnit și 
mâncau mana de ziua de ieri. 



Dumnezeu a 
avut grijă de 
Israeliți în 
pustiu.  El le-a dat 
hrană și apă-și i-a 
protejat de dușmani.  

Atunci când au atacat 
Amaleciții, Israel câștiga 
toate bătăliile atât timp 

cât Moise ținea
sus toiagul lui
Dumnezeu.



Dumnezeu a spus Israeliților, „dacă veți asculta 
de glasul Meu, veți fi poporul Meu ales.”  „Tot ce 
Dumnezeu spune vom face”, a declarat poporul lui 
Moise. Au venit la poalele muntelui Sinai și au 
așteptat în timp ce Moise a mers pentru a se 
întâlni cu Dumnezeu. 



Moise a fost cu 
Dumnezeu pe 
munte pentru
patruzeci de 
zile. Dumnezeu 
a scris cele 
zece porunci 
pe două table 
de piatră.  El a 
spus lui Moise 
cum a vrut ca 
poporul să 
trăiască.



1. „Să nu ai alți 
dumnezei afară 
de Mine.”

2. „Să nu-ți faci 
chip cioplit or să 
nu te închini la 
chipuri cioplite.”

3. „Să nu 
folosești numele 
Domnului în deșert.”

4. „Ține ziua de 
Sabat și să o 
sfințești.”

5. „Cinstește pe 
tatăl tău și pe 
mama ta”. 



6. „Să nu ucizi.”

7. „Să nu 
precurvești.”

8. „Să nu furi.”

9. „Să nu 
spui minciuni.”

10. „Să nu 
poftești.”



În timp ce Moise a fost 
cu Dumnezeu pe muntele 
Sinai, Israeliți au făcut 
ceva îngrozitor.  Au 
cerut lui Aron să le facă 
un vițel de aur – și s-au 
închinat la acel vițel în 
loc să se închine lui 
Dumnezeu.  Dumnezeu 
a fost foarte supărat. 
Și Moise la fel.



Când Moise a văzut 
vițelul și oamenii că 
dansau înainate lui, 
Moise a aruncat tablele 
de piatră peste stâncă. 
Furios Moise a distrus 
idolul de aur.  Oamenii 
cei răi care se închinau 
idolului au fost uciși. 



Dumnezeu a înlocuit cele 
două table de piatră. El a 
spus lui Moise să construiască 
un Cort – un cort mare cu un 
gard în jurul lui – unde Dumnezeu 
va locui îmrepună cu poporul Său.  
Ei trebuiau să se închine lui 
Dumnezeu acolo.  Un stâlp 
de nor și foc au arătat 
că Dumnezeu era 
prezent cu ei.



În timp ce ei se apropiau de Canaan, Moise a trimes 
doisprezece spioni pentru a vedea pământul promis de 
Dumnezeu poporului Său. Spionii toți au declarat că 
pământul era frumos!  Dar numai doi, Iosua și Caleb, 
au crezut că ei vor putea cuceri terenurile cu 

ajutorul lui Dumnezeu.



Ceilalți zece spioni au fost 
fricoși de orașele puternice 
și giganții din teren. „Nu 
putem cuceri pământul”
au spus ei cu 
frică. Ei au 
uitat lucrurile 
mari pe care 

Dumnezeu 
le-a făcut 
pentru ei pentru a-i 
elibera din Egipt. 



Poporul a urmat pe cei zece spioni necredincioși. Ei 
au plâns și se pregăteau să se întoarcă înapoi în Egipt.  
Au încercat chiar să-l omoare pe Moise! Dumnezeu a 
salvat viața lui Moise. Apoi El a spus poporului, 
„patruzeci de ani veți umbla în pustie.  Numai Caleb, 
Iosua, și copiii voștri 
vor trăi pentru a intra 

în țara pe care 
ați disprețuit-o.”



Patruzeci de Ani

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Exodu 15 la Numeri 14

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130
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Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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