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Introducere 
 

Predarea adevărurilor biblice 

Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu ţi-ai 
împlinit responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din aceste 
povestiri, şi să îi duci mai departe, arătându-le ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, 
nu vei reuşi să te ocupi într-o singură lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea 
biblică, de aceea în fiecare povestire a fost ales un singur adevăr central (AC). Predarea adevărului 
central a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, iar pentru a te ajuta în pregătirea lecţiei, aceste părţi 
au fost marcate cu iniţialele AC. Ele sunt marcate şi în planul lecţiei.  

Adevărurile centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta cărei categorii de 
copii se potriveşte aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat în text de expresii 
ca: „Dacă nu ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatele tale …“ sau „Dacă eşti 
mântuit, atunci tu …“ 

Linia verticală laterală scoate în relief aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile la 
nevoile copiilor cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup 
sunt numai fete, sau poate aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai 
numai copii mici. Fă schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna 
Cuvântul lui Dumnezeu să fie aplicat la viaţa lor. 

 

Fii disponibil pentru sfătuire  

Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda 
Domnului Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată, că L-au primit în 
inima lor pe Isus Hristos, ca Mântuitor. Totuşi, vor fi alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să 
facă şi ei pasul acesta, dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, şi de aceea au nevoie de ajutor 
sau de încurajare în a şti cum să procedeze.  

În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, vor fi momente în care ei vor dori un sfat referitor la o 
situaţie grea, sau au nevoie de o clarificare cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; 
poate sunt într-o situaţie în care nu ştiu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate au dorinţa 
să-ţi spună o problemă pe care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti 
singurul lor sfătuitor creştin.  

Din aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu tine. De 
asemenea, este important să ştie când şi unde să vină atunci când vor să vorbească cu tine. În 
sfârşit, este esenţial ca acei copii care nu sunt mântuiţi să nu considere venirea lor la tine drept 
venirea la Domnul Isus. De aceea nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în acelaşi timp în care 
faci invitaţia pentru venirea la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, 
decât dacă au venit mai întâi la tine, sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au aşteptat să 
vorbească cu tine.  

 

Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit 

„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Pot să-ţi explic ce 
spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta aici în faţă. Fii atent, eu nu 
pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut cu plăcere să înţelegi mai bine 
cum poţi veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine.“ 

 

Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit 

„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, şi nu mi-ai spus încă lucrul 
acesta, o poţi face acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să 
ştiu dacă şi tu te-ai încrezut în Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi 
să te ajut.“  
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Aşezarea figurilor de flanelograf 

Înainte de a merge să predai, exersează aşezarea figurilor de flanelograf şi schimbarea 
scenelor. Trebuie să cunoşti bine toate figurile şi să ştii când să le foloseşti în lecţie. Înainte de 
fiecare scenă sunt date sugestii, dar ele nu sunt obligatorii. Toată învăţătura poate fi dată folosind un 
flanel simplu. 

 

Versete de memorat 

Pentru fiecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în 
serie, timp de şase săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi 
pe care să şi le amintească cu uşurinţă.  

 

Ajutoare vizuale suplimentare 

Scrie pentru fiecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central (dacă ai comandat de la 
AMEC şi pachetul cu versete, cântări şi jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le 
găseşti vizualizate în caietul de idei). Scrie cu litere mari de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu 
uşurinţă cuvintele. Lipeşte pe spatele cartonului cu adevărul central bucăţi de flanel sau ceva uşor 
adeziv. Pune cartonul pe tablă înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi 
pentru prima dată adevărul central al lecţiei.  

 

Ajutoare adiţionale la text 

În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare adiţionale. Sunt date informaţii contextuale şi idei 
facultative, prin care poţi atrage interesul copiilor la lecţia predată.  

Aceste idei au fost scrise pentru facilitarea integrării diferitelor stiluri de învăţare. Pentru o 
învăţare eficientă, unii copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să 
vorbească, alţii să pipăie sau să mânuiască ceva, iar alţii au nevoie să participe activ.  

Foloseşte aceste idei la grupul tău, în măsura în care îţi permite timpul.  

 

Întrebări de recapitulare 

Pentru fiecare lecţie sunt date întrebări de recapitulare. Ele pot fi folosite după predarea lecţiei 
sau săptămâna următoare, înainte de predarea lecţiei noi.  

Dacă recapitularea decurge în mod disciplinat, ea poate fi ocazia ideală de a fixa cele predate, 
iar în acelaşi timp să fie şi distractiv pentru copii. Foloseşte acest timp: 

 pentru a afla cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat; 

 pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce să accentuezi mai mult, astfel încât copiii să-şi 
reamintească mai uşor;  

 pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiilor le place competiţia şi aşteaptă cu 
nerăbdare partea aceasta a programului. Dar recapitularea este mai mult decât o competiţie, 
este şi un timp de învăţare. 

În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, 
din versete sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile 
programului.  
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 Privire generală 

Lecţie 
Adevăr 
central 

Aplicaţie Verset de memorat 

1. Dumnezeu 
vorbeşte la 
Sinai 

Exodul 17:1-7 

Exodul 19, 20 

Dumnezeu 
vorbeşte 

Nemântuit:    Fii atent la ce-ţi spune 
Cuvântul lui Dumnezeu! 
Întoarce-te la Domnul Isus 
Hristos!  

Mântuit:         Fii atent la ce-ţi spune 
Cuvântul lui Dumnezeu! 
Ascultă şi supune-te! 

„Ferice mai degrabă 
de cei ce ascultă 
Cuvântul lui 
Dumnezeu, şi-l 
păzesc!“ 

Luca 11:28 

2. Idolatria 
poporului Israel 

Exodul 24:12-1 

Exodul 31:18 

Exodul 32 

Exodul 34 

Păcatul este 
o acţiune 
împotriva lui 
Dumnezeu 

Nemântuit:    Tu meriţi pedeapsa lui 
Dumnezeu pentru păcatul 
tău. Întoarce-te la Domnul 
Isus Hristos, pentru a fi 
mântuit!  

Mântuit:         Dumnezeu trebuie să aibă 
primul loc în viaţa ta. 

„Împotriva Ta, numai 
împotriva Ta am 
păcătuit.“ 

Psalmul 51:4 

3. Explorarea 
ţării promise 

Numeri 13, 14  

Deuteronomul  
1:19-46 

  

Încrede-te în 
Cuvântul lui 
Dumnezeu 

Nemântuit:    Trebuie să te încrezi în 
Domnul Isus, ca să te 
mântuiască. 

Mântuit:        Trebuie să te încrezi în 
Domnul, pentru a-ţi da 
putere şi ajutor ca să trăieşti 
o viaţă plăcută Lui. 

„Eu sunt Cel care 
am făgăduit 
mântuirea, şi am 
putere să izbăvesc!“ 

Isaia 63:1 

4. Moise 
păcătuieşte 
împotriva lui 
Dumnezeu 

Numeri 20 

Satana este 
duşmanul 
copiilor lui 
Dumnezeu 

Mântuit:        Satana este duşmanul 
tuturor copiilor lui 
Dumnezeu. Păzeşte-te de 
atacurile lui! 

„Cel ce este în voi 
este mai mare decât 
cel ce este în lume.“ 

1 Ioan 4:4b 

5. Şarpele de 
aramă 

Numeri 21:1-9 

Ioan 3:1-16 

Domnul Isus 
este 
Mântuitorul 

Nemântuit:    Întoarce-te de la păcatul tău!
Vino la Domnul Isus Hristos! 
Priveşte la El! El este 
singura ta speranţă! 

„Adevărat, adevărat 
vă spun, că cine 
crede în Mine, are 
viaţa veşnică.“ 

Ioan 6:47 

6. Moise şi 
schimbarea la 
faţă 

Numeri 27:12-
23 

Deuteronomul 
31:1-8, 11-12 

Deuteronomul 
34 

Luca 9:28-36 

Dumnezeu 
este bun 

„Domnul este bun, 
bunătatea Lui ţine în 
veci.“ 

Psalmul 100:5a 

Nemântuit:    Dumnezeu, în bunătatea Lui, 
a dat pe Fiul Său pentru tine. 
Crede în El! 

Mântuit:        Recunoaşte bunătatea lui 
Dumnezeu faţă de tine. El    
ţi-a dat promisiunile Sale, 
cerul, învăţători creştini etc. 
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Lecţia 1 

Dumnezeu vorbeşte la Sinai 
 

Sugestii pentru învăţător 

Adaptează introducerea pentru a se potrivi 
copiilor din grupul tău.  

Fii pregătit să-i încurajezi pe copii să 
citească singuri Biblia. Oferă-le cărţi cu meditaţii 
zilnice (spre ex. comandă de la AMEC „Cartea 
Întrebărilor cu Meditaţii“). Pregăteşte fragmente 
din Scriptură, pentru cei care nu au Biblii. 
Încurajează-i pe copii să-ţi spună ce învaţă din 
Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, dacă ai 
folosit cântarea „Dumnezeu în Cartea Sa“, 
întreabă dacă cineva a găsit vreo altă promi-
siune a lui Dumnezeu, în timp ce a studiat Biblia 
acasă. Foloseşte în programul tău orice 
posibilitate, pentru a afla de la copii ce au învăţat 
referitor la promisiuni.  

Text biblic pentru învăţător 

Exodul 17:1-7 

Exodul 19, 20 

Adevăr central 

Dumnezeu vorbeşte 

Aplicaţie 

Pentru nemântuit: Fii atent la ce-ţi spune 
Cuvântul lui Dumnezeu! Întoarce-te la Domnul 
Isus Hristos! 

Pentru mântuit: Fii atent la ce-ţi spune 
Cuvântul lui Dumnezeu! Ascultă şi supune-te! 

Verset de memorat 

„Ferice mai degrabă de cei ce ascultă 
Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l păzesc!“ Luca 11:28 

Ajutoare vizuale 

 planşele: de la 1-1 la 1-5  

sau  

 figurile: de la ML-1 la ML-16 

 fundaluri (opţional): scenă cu muntele 
Sinai în depărtare 

 decoruri: stâncă, apă, nor  

 

 

 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

Preşedintele vorbeşte cu Sebi 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Israeliţii aşteaptă să le vorbească 

Împăratul împăraţilor  ACN 

2. Israel îşi aşează tabăra la Refidim 

3. Poporul se plânge că nu are apă 

4. Dumnezeu are grijă de poporul Său   

 ACMN 

5. Israel îşi aşează tabăra la Sinai 

6. Dumnezeu îi vorbeşte lui Moise pe 
Muntele Sinai 

7. Moise duce mesajul lui Dumnezeu 

poporului  ACMN 

8. Israel aşteaptă ca Dumnezeu să vină 
pe muntele Sinai să le vorbească 

 ACMN 

Punct culminant 

Dumnezeu vorbeşte  ACMN 

Concluzie 

„Doamne, Îţi mulţumesc că îmi vorbeşti 
prin Cuvântul tău, Biblia. Ajută-mă să-l 
ascult.“ 

Nu uita, Cuvântul lui Dumnezeu este 
adevărul. 
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Lecţia 
Sebi a reuşit să se strecoare în primul rând. Era cel mai mic 

din clasă, aşa că nimeni nu s-a supărat. 

Era minunat să fie aici. Preşedintele vizita oraşul lor, şi clasa 
lui Sebi a fost invitată să îl vadă la inaugurarea unui nou liceu. 

„Ne va face preşedintele cu mâna?“, se întreba Sebi. Abia 
aştepta să-l vadă! De atâtea ori l-a văzut la televizor, dar acum el 
era în oraşul lui. 

Când a sosit maşina prezidenţială, mulţimea a început să 
ovaţioneze, şi preşedintele a coborât. El s-a uitat înspre Sebi şi 
prietenii lui. Le va face cu mâna? Nu, ci mai mult! A început să 
păşească înspre ei. Lui Sebi nu îi venea să creadă că este aşa de 
aproape de el. Apoi, când preşedintele s-a oprit lângă Sebi, a dat 
mâna cu el şi a vorbit cu el, Sebi credea că visează! 

În zilele următoare, Sebi a fost centrul atenţiei în şcoala lui. A 
fost intervievat chiar de un post local de radio, i-a apărut fotografia 
în ziar, şi toţi doreau să ştie ce i-a spus preşedintele. A fost o 
experienţă pe care Sebi nu o va uita niciodată. 

Poporul Israel aştepta să vină un Împărat să le vorbească. Nu 
împăratul unei ţări sau a unui imperiu, ci Împăratul care domneşte 
peste toţi împăraţii, împărătesele, preşedinţii şi stăpânitorii – 
Domnul Dumnezeu. 

În locul zgomotului de maşină sau de elicoptere, „au fost 
tunete, fulgere şi un nor gros pe munte; trâmbiţa răsuna cu putere 
şi tot poporul din tabără s-a înspăimântat.“ Israeliţii erau îngroziţi. 

Pune pe israeliţi (ML-2, ML-3 şi ML-4). 

Acesta era Dumnezeul care îl forţase pe faraon, împăratul 
Egiptului, să îi lase pe israeliţi să plece. Acesta era Dumnezeul 
care a despicat Marea Roşie, ca ei să poată trece pe pământ 
uscat. Urma să le vorbească Cel ce este mai puternic decât 
oricine. Era normal să fie înspăimântaţi! 

Astăzi Dumnezeu vorbeşte prin Cuvântul Său, Biblia. 
Dumnezeu nu S-a schimbat. Puterea Lui nu este mai mică, însă 
oamenii nu iau în seamă ceea ce a spus El. Lor nu le este teamă. 
În schimb fac glume pe seama lui Dumnezeu, folosesc numele 
Său în înjurături, spun că Biblia este învechită şi că nu au timp 
pentru ea. Faci şi tu ca ei? 

Sau doreşti să ştii ce vrea să îţi spună Dumnezeu, dar sunt 
multe lucruri pe care nu le înţelegi? Voi aştepta în faţă, la 
terminarea Grupului Vestea Bună. Poţi să vii cu întrebările tale şi 
voi încerca să îţi dau răspunsuri din Biblie. 

După ce au plecat din Egipt, Dumnezeu i-a condus pe israeliţi 
prin pustiu, ziua dintr-un stâlp de nor, şi noaptea dintr-un stâlp de 
foc. 

Cât au călătorit prin pustiu, Dumnezeu le-a dat tot ce au avut 
nevoie. Cum au primit ei mâncare? Dar apă? 

Permite copiilor să răspundă. 

Adaugă pe Moise (ML-1). 

ACN 

Planşa 1-1 
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Poporul însetat şi-a aşezat tabăra la Refidim. Nu avea apă. 
Ce credeţi că a făcut? 

„Ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete?“, s-a 
plâns poporul. 

Moise a strigat către Dumnezeu: „Ce să fac cu poporul 
acesta? Încă puţin, şi mă vor omorî cu pietre.“ 

Scenă nouă – pune pe Moise (ML-5), pe israeliţi (ML-3) şi decorul cu stânca. 

Dumnezeu a răspuns: „Du-te la stânca Horeb. Eu voi sta 
înaintea ta pe stâncă. Loveşte stânca cu toiagul. Apa va ţâşni din 
ea, şi poporul va bea.“ 

Adaugă decorul cu apa. 

Când Moise a făcut cum i-a spus Dumnezeu, apa a început 
să curgă din stâncă, formând un pârâu. Poporul avea apă câtă 
dorea. 

Imaginaţi-vă câtă mâncare şi apă erau necesare pentru două 
milioane de oameni! Dumnezeu n-a încetat niciodată să li le dea, 
deşi adesea ei nu s-au încrezut în El. Acum avea să le vorbească 
Dumnezeul care Se îngrijea atât de mult de acest popor. 

Îţi dai seama că fiecare lucru bun, care se întâmplă în viaţa 
ta, vine de la Dumnezeu? Înţelegi cât de mult S-a îngrijit El de 
tine, când L-a dat să moară pentru tine pe Fiul Său preaiubit, 
Domnul Isus Hristos? Vrei într-adevăr să auzi ce vrea El să-ţi 
spună? Atunci sigur vei dori să te supui Lui.  

Israeliţii aşteptau să Îl audă pe Dumnezeu vorbindu-le. Ei îşi 
aşezaseră tabăra în partea cea mai lungă şi largă a văii, şi în faţa 
lor se afla Muntele Sinai, cel mai înalt munte din deşert. 

Pune pe Moise (ML-1) şi pe popor (ML-2, ML-3 şi ML-4) la Muntele Sinai. 

Poate că Moise avea multe amintiri legate de muntele Sinai.  

Întreabă-i pe copii ce şi-ar fi putut aminti Moise.  

Vă amintiţi ce s-a întâmplat pe munte, când Moise avea grijă 
de oile socrului său? 

Încurajează copiii să răspundă. 

(Dumnezeu i-a vorbit din rugul aprins.) 

Înlocuieşte pe Moise (ML-1) cu figura cu ML-6. 

Haideţi să citim promisiunea pe care i-a făcut-o atunci 
Dumnezeu lui Moise (Exodul 3:12). 

„… După ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui 
Dumnezeu pe muntele acesta.“ 

S-a întâmplat exact aşa cum a spus Dumnezeu. Israeliţii 
aveau tabăra în faţa Muntelui Sinai, şi Moise s-a urcat pe munte. 
Dumnezeu i-a vorbit de pe munte: „Spune poporului: «Aţi văzut ce 
am făcut egiptenilor şi cum v-am scos din Egipt. Ascultaţi vocea 
Mea, şi veţi fi poporul Meu.»“ 

Înlocuieşte pe Moise (ML-6) cu figura cu ML-1. 

Moise a transmis conducătorilor şi poporului, mesajul că ei 
trebuie să se supună lui Dumnezeu. Tot poporul a răspuns: „Vom 
face tot ce a zis Domnul!“ 

Moise s-a întors pe munte şi a dat lui Dumnezeu răspunsul 

ACMN 

Planşa 1-2 

Planşa 1-3 

Preşcolarii să mimeze că urcă 
muntele.  

Refidim înseamnă 
„reîmprospătare“ (Nelson’s 
Illustrated Bible Dictionary) 
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poporului. Dumnezeu i-a spus: „Peste trei zile voi veni la tine pe 
Muntele Sinai, într-un nor gros. Poporul mă va auzi vorbindu-ţi, 
pentru ca să aibă întotdeauna încredere în tine. Hotărăşte 
anumite margini împrejurul muntelui, ca poporul să nu dea buzna, 
ca nu cumva să fie lovit cu moartea.  

Aşa că poporul Israel a aşteptat. Ce crezi că era în inima lui? 

Discută cu copiii. 

Frică? Mirare? Încântare? 

Cum te-ai fi simţit, dacă ai fi fost acolo?  

Discută cu copiii.  

Vorbeşte Dumnezeu şi astăzi oamenilor? Da. Poate că nu în 
modul în care i-a vorbit lui Moise sau poporului Israel, dar tot ceea 
ce au auzit ei a fost scris în Biblie. Aceasta este mai mult decât o 
carte istorică, ea este Cuvântul lui Dumnezeu viu şi etern. Aceste 
cuvinte sunt pentru tine azi. Dumnezeu nu Se schimbă. Prin 
Cuvântul Său scris, El îmi vorbeşte mie şi ţie. 

Dumnezeu le spusese israeliţilor că a treia zi avea să le 
vorbească de pe muntele Sinai. În acest timp poporul trebuia să 
se pregătească. 

Eşti tu pregătit ca Dumnezeu să îţi vorbească? Când citeşti 
Cuvântul lui Dumnezeu singur sau când asculţi pe cineva care te 
învaţă din Biblie, spui în inima ta: „Doamne, Te rog, vorbeşte-mi 
prin Cuvântul Tău“? 

Spui tu: „Îmi pare rău de lucrurile pe care le-am făcut, şi care 
n-au fost pe placul Tău“? 

Te gândeşti: „Doamne, nu-mi vine să cred că Tu, care eşti 
atât de mare, îmi poţi vorbi; dar vreau să Te aud şi să Te înţeleg“? 

Ce îţi spune Dumnezeu prin Cuvântul Său? Dacă nu eşti 
mântuit, vei descoperi în Biblie cum poţi veni la Domnul Isus 
Hristos. El a murit şi a înviat, şi în El tu ai iertare şi o viaţă nouă.  

Dacă eşti creştin, Dumnezeu îţi va vorbi prin Cuvântul Său, 
arătându-ţi cum să trăieşti pentru a fi plăcut Lui, şi te va călăuzi în 
viaţă. 

Ce avea Dumnezeu să-i spună poporului Israel? 

Adaugă decorul cu norul. 

Muntele Sinai era acoperit de fum, deoarece Dumnezeu 
coborâse pe el în mijlocul focului. Tot muntele se cutremura tare. 
Trâmbiţa răsuna tot mai puternic. 

Ia toate figurile.  

Ascultaţi cuvintele lui Dumnezeu … 

Citeşte poruncile rar şi clar. Nu le comenta în acest moment.  

Adaugă poruncile vizualizate (figurile de la ML-7 la ML-16) în timp ce spui fiecare 
poruncă. 

1. Să nu ai alţi dumnezei afară de mine! 

2. Să nu-ţi faci chip cioplit! 

3. Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău! 

4. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti! 

ACMN 

ACMN 

Planşa 1-4 
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5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta! 

6. Să nu ucizi!  

7. Să nu preacurveşti! 

8. Să nu furi! 

9. Să nu mărturiseşti strâmb! 

10. Să nu pofteşti! 

Dumnezeu a vorbit. Poporul Său a auzit legea Sa. 

Dumnezeu a vorbit în trecut, uneori direct poporului (cum a 
făcut-o la Muntele Sinai), dar mai ales prin oamenii pe care El i-a 
ales, cum a fost Moise. Tot ce a spus El pentru tine este în 
Cuvântul Său, Biblia. 

Crezi că unii dintre israeliţi au stat în corturile lor în acea zi şi 
s-au gândit: „Nu merg astăzi să ascult ceea ce are Dumnezeu să 
ne spună, poate altă dată“? Bineînţeles că nu, nimeni nu ar fi 
îndrăznit! 

Dumnezeu a vorbit. I-ai auzit cuvintele. Ce vei face? Dacă 
eşti mântuit, mă rog ca tu să spui: „Îţi mulţumesc că mi-ai vorbit 
prin Cuvântul Tău, Biblia. Ajută-mă să Te ascult.“ 

Dacă nu eşti mântuit, poţi să spui: „Îţi mulţumesc Doamne că 
mi-ai vorbit şi mie, şi mi-ai arătat că am nevoie de Domnul Isus ca 
Mântuitor al meu. Astăzi vreau să vin la El“. 

Adu-ţi aminte: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui 

Dumnezeu, şi-l păzesc!“ (Luca 11:28) 

Întrebări de recapitulare 

1. De ce trebuie să fii atent la ceea ce spune Dumnezeu? 
(Dumnezeu ne-a creat. El este atotputernic. El ne iubeşte.) 

2. Dă două exemple despre modul în care israeliţii au văzut 
puterea lui Dumnezeu în timp ce călătoreau prin pustiu. 
(stâlpul de fum şi foc; despărţirea Mării Roşii etc.) 

3. Cum a arătat Dumnezeu poporului Său că Se îngrijeşte de 
el? (Le-a dat mâncare şi apă.) 

4. Unde a spus Dumnezeu că El avea să vină şi să 
vorbească poporului Israel? (pe muntele Sinai) 

5. Cum a văzut poporul, pe munte, puterea lui Dumnezeu? 
(Dumnezeu a vorbit din focul şi fumul care se vedea de pe 
munte.) 

6. Ce le-a spus Dumnezeu israeliţilor? (Le-a dat cele Zece 
porunci.) 

7. De unde putem afla ce vrea să ne spună Dumnezeu? (din 
Biblie) 

8. Cum a fost scrisă Biblia? (Dumnezeu le-a vorbit unor 
bărbaţi, cum a fost Moise, şi le-a spus ce să scrie.) 

9. Cât din Biblie este adevărat? (Întreaga Biblie este 
adevărată.) 

10. De ce trebuie să dai importanţă unei cărţi care a fost scrisă 
cu aşa de mult timp în urmă? (Dumnezeu nu Se schimbă.)  

 

Planşa 1-5 

ACMN 
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Lecţia 2 

Idolatria poporului Israel 

 

Texte biblice pentru învăţător 

Exodul 24:12-18 

Exodul 31:18 

Exodul 32 

Exodul 34 

Adevăr central 

Păcatul este o acţiune împotriva lui 
Dumnezeu. 

Aplicaţie 

Pentru nemântuit: Tu meriţi pedeapsa lui 
Dumnezeu pentru păcatul tău. Întoarce-te la 
Domnul Isus Hristos, pentru a fi mântuit! 

Pentru mântuit: Dumnezeu trebuie să aibă 
primul loc în viaţa ta. 

Verset de memorat 

„Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am 
păcătuit.“ Psalmul 51:4 

Ajutoare vizuale 

 planşe: 1-5, şi de la 2-1 la 2-5 

sau 

 figuri: de la ML-1 la ML-3; de la ML-6 la 
ML-17 şi de la ML-19 la ML-28 

 fundal (opţional): scenă cu muntele Sinai 
şi decor cu nor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

Dumnezeul cel atotputernic a vorbit 
poporului Israel pe Muntele Sinai. 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe 
munte, pentru a-i da tablele de piatră 

 AC 

2. Moise petrece patruzeci de zile şi 
patruzeci de nopţi pe munte cu 
Dumnezeu 

3. Poporul aşteaptă întoarcerea lui Moise. 
Ei îi cer lui Aaron să le facă un 

dumnezeu  ACMN  

4. Aaron face un viţel de aur   AC 

5. „Israele, iată dumnezeul tău, care te-a 

scos din Egipt“  ACN 

6. Aaron construieşte un altar  ACM 

7. Dumnezeu îi spune lui Moise ce se 
întâmplă în tabăra israeliţilor, şi că va 

distruge poporul  ACN 

8. Moise mijloceşte pentru israeliţi 

 ACN 

9. Moise se întoarce în tabără 

10. El sfărâmă tablele de piatră 

Punct culminant 

Moise confruntă pe Aaron  ACN 

Concluzie 

Naţiunea este cruţată, dar mulţi mor.  

„Împotriva Ta, numai împotriva Ta …“ 

„Plata păcatului este moartea …“  

Ce vei face? 
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Lecţia 
Dumnezeul cel atotputernic a vorbit poporului Israel pe 

Muntele Sinai. Ce experienţă! Ce înspăimântător, şi totuşi, ce 
minunat trebuie să fi fost să auzi vocea lui Dumnezeu. Acum El i-a 
spus lui Moise: „Urcă-te pe munte … şi Eu îţi voi da nişte table de 
piatră cu legea (poruncile), pe care le-am scris pentru învăţătura 
lor.“ 

Cine îşi aminteşte cele zece porunci? 

Pune poruncile pe tablă (de la ML-7 la ML-16) pe măsură ce copiii răspund. 

Dumnezeu a dat aceste porunci poporului Israel, şi ele sunt 
valabile şi pentru tine astăzi. Nu uita, Dumnezeu nu se schimbă – 
standardele Sale sunt întotdeauna aceleaşi. Ele nu se vor învechi 
niciodată. 

Moise şi ajutorul său, Iosua, s-au urcat pe munte. Iosua a 
aşteptat până ce Moise s-a urcat mai sus. 

Ia toate figurile. Adaugă decorul cu norul. Mută pe Moise (ML-6) şi pe Iosua (ML-
19) mai sus pe munte, şi apoi ia-i de pe tablă. 

Un nor a acoperit muntele timp de şase zile. În a şaptea zi, 
israeliţii au văzut un nor care arăta ca un foc mistuitor. Dintr-odată 
Dumnezeu l-a chemat pe Moise din nor. 

Moise a fost cu Dumnezeu patruzeci de zile şi patruzeci de 
nopţi. Ce timp deosebit trebuie să fi fost acela pentru Moise! În tot 
acest timp Dumnezeu i-a dat lui Moise instrucţiuni referitoare la 
construirea unui cort special pentru adunare. 

Înainte ca Moise să plece de pe munte, Dumnezeu i-a dat 
două table de piatră, pe care erau scrise cele zece porunci. Biblia 
ne spune că ele au fost „scrise cu degetul lui Dumnezeu“ (Exodul 
31:18). 

Ce se întâmpla în tabăra israeliţilor, în timp ce Moise era pe 
munte? Poporul îl aştepta pe Moise în fiecare zi, şi el nu se mai 
întorcea. Probabil că poporul s-a întrebat: „A murit Moise pe 
munte?“ 

Pune pe israeliţi (ML-2 şi ML-3). 

Acesta era poporul care experimentase atât de mult puterea 
şi dragostea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu le vorbise, şi 
totuşi ei s-au dus la Aaron. Ascultaţi ce i-a spus poporul: 

Adaugă pe Aaron (ML-20).  

Citeşte Exod 32:1. 

„… Haide, fă-ne un dumnezeu, care să meargă înaintea 
noastră; căci Moise, omul care ne-a scos din ţara Egiptului, nu 
ştim ce s-a făcut.“ 

Ce repede au uitat porunca pe care Dumnezeu Însuşi le-a 
spus-o! Ce spune prima poruncă? („Să nu ai alţi dumnezei afară 
de mine.“) Ce spune a doua poruncă? („Să nu-ţi faci chip cioplit.“) 

Ei urmau să încalce legea lui Dumnezeu. Ştiţi cum numeşte 
Biblia acest lucru? (păcat) 

AC 

Planşa 2-1 

Planşa 2-2 

Planşa 1-5 
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Poate spui: „Cum au putut să facă asta?“ Uită-te atent la 
porunci. Ce spune porunca a şasea? „Să nu ucizi.“ Ştii că Domnul 
Isus a spus că dacă urăşti pe cineva în inima ta, ai încălcat a 
şasea poruncă şi ai păcătuit. Ai păcătuit şi tu astfel?  

Ce spune porunca a noua? „Să nu mărturiseşti strâmb.“ 
Aceasta înseamnă să nu minţi. 

Mama l-a strigat pe Ionuţ: „Grăbeşte-te, altfel vei întârzia la 
şcoală!“ „Vin imediat, mamă!“ Era lucrul acesta adevărat? Nu! 
Ionuţ încă mai era în pat. El a mers la micul dejun abia după 15 
minute. 

„Ţi-ai făcut temele, Ionuţ?“ „Nu-ţi face probleme, mamă, le-am 
făcut pe toate“, a răspuns Ionuţ. Nu şi le făcuse. Ionuţ se gândea 
că le copiază de la colegi, în autobuz, în drum spre şcoală. 

Cunoşti pe cineva ca Ionuţ, care nesocoteşte poruncile lui 
Dumnezeu? Eşti tu acea persoană? Te gândeşti: „Da, dar nu 
vreau să fiu aşa. Vreau să mă schimb! Ce să fac?“ Ascultă cu 
atenţie lecţia biblică. Dacă ai întrebări, vino, te rog, la sfârşit şi 
vorbeşte cu mine. După terminarea programului, ia loc pe un 
scaun mai în faţă, şi eu voi şti că vrei să vorbeşti cu mine. Îţi voi 
arăta din Biblie cum poţi să renunţi la păcatul tău şi să te întorci la 
Domnul Isus Hristos. Dacă eşti sincer şi te gândeşti cu atenţie la 
cele zece porunci, îţi vei da seama că pe multe dintre ele nu le-ai 
împlinit. De fapt Biblia ne spune în Romani 3:23: „Toţi au păcătuit, 
şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.“ Toţi au nesocotit legea lui 
Dumnezeu, întocmai ca poporul Israel. 

Desigur, acum Aaron avea să arate israeliţilor că dorinţa lor 
era total greşită şi, de asemenea, că era împotriva Cuvântului lui 
Dumnezeu. 

Dar Aaron a zis: „Scoateţi cerceii de aur şi aduceţi-i la mine.“ 

Înlocuieşte pe Aaron (ML-20) cu figura (ML-21). 

Ce urma să facă el? A luat aurul din mâinile lor, l-a bătut cu 
dalta, şi a făcut un viţel turnat din aur. 

Adaugă statuia de aur (ML-22 şi ML-23). 

Aaron fusese ales de Dumnezeu pentru a-l ajuta pe Moise să 
îi conducă pe israeliţi spre ţara pe care le-o promisese. Misiunea 
lui era să îi arate poporului ceea ce Dumnezeu dorea să facă ei, 
dar iată că el îi ajuta să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu! 

Ce spune Biblia în Psalmul 51:4? „Împotriva Ta, numai 
împotriva Ta am păcătuit.“ Aici sunt incluşi pastorii, învăţătorii, 
conducătorii … toţi sunt vinovaţi de neascultare faţă de Cuvântul 
lui Dumnezeu. 

Doar Unul a trăit pe acest pământ şi S-a supus întotdeauna 
cuvintelor lui Dumnezeu. Cine a fost Acela? 

Domnul Isus Hristos a fost ispitit în toate modurile, la fel cum 
suntem ispitiţi şi noi, dar El niciodată nu a cedat ispitei. Niciodată 
nu a nesocotit Cuvântul lui Dumnezeu. El nu a făcut niciun păcat, 
aşa cum am făcut eu sau tu, sau Aaron, care i-a ascultat pe 
israeliţi, în loc să se supună Cuvântului lui Dumnezeu. Poporul 
era încântat de viţelul de aur pe care îl făcuse Aron.  

„Israele, iată dumnezeul tău care te-a scos din Egipt!“ Cum 
au putut să se întoarcă de la singurul Dumnezeu adevărat, care a 

Planşa 2-3 

Probabil că viţelul de aur era 
pentru israeliţi un lucru obişnuit, 
având în vedere că ei veneau din 
Egipt, unde oamenii se închinau la 
astfel de idoli. 

AC 

Pune poruncile vizualizate pe 
tablă, în timp ce vorbeşti despre 
ele, sau dă-le la doi copii să le ţină 
sus.  

ACMN 
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despicat Marea Roşie, care le-a trimis mană în fiecare zi, şi le-a 
dat apă din stâncă? 

Ei au pus în locul lui Dumnezeu o bucată de aur. Probabil că 
tu nu te-ai gândit niciodată să numeşti un viţel de aur dumnezeul 
tău, dar mă întreb ce ia locul lui Dumnezeu în viaţa ta? Prietenii 
tăi? Este mai important să le faci pe plac prietenilor tăi, decât lui 
Dumnezeu? Dumnezeu spune în Biblie: „Să iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul tău cu toată inima ta.“ Poate că astăzi petreci mult 
timp gândindu-te la echipa de fotbal preferată. Cât timp ai petrecut 
gândindu-te la Dumnezeu? Când pui altceva în locul lui 
Dumnezeu nesocoteşti legea Lui. 

Când Aaron a văzut poporul închinându-se în faţa viţelului de 
aur, a construit un altar înaintea statuii. „Mâine va fi o sărbătoare 
în cinstea Domnului.“ Ce voia să spună Aaron cu aceasta? El 
credea că ei puteau să se închine viţelului de aur, dar în acelaşi 
timp şi lui Dumnezeu. Şi totuşi, cu numai câteva săptămâni în 
urmă Dumnezeu le spusese că El este un Dumnezeu gelos şi că 
ei nu trebuie să se închine altor dumnezei, nici să îşi facă idoli 
înaintea cărora să se plece şi să se închine.  

Adaugă altarul (ML-17) şi mielul (ML-24). 

Tot aşa fac şi oamenii de astăzi. Ei spun că sunt creştini, şi 
cred că Dumnezeu va fi mulţumit dacă ei merg la biserică şi I se 
închină Lui duminica, iar ceea ce fac în restul săptămânii n-are 
nimic de-a face cu Dumnezeu. Gândeşti şi tu aşa? Fetelor şi 
băieţilor, dacă aţi crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, El trebuie 
să fie pe primul loc în viaţa voastră. Când El nu este pe primul loc, 
încălcaţi legea Lui, şi păcătuiţi împotriva Lui. Trebuie să Îi spuneţi 
lui Dumnezeu că vă pare rău, şi să Îi cereţi putere, pentru a-I da 
Lui primul loc în toate lucrurile. 

Israeliţii l-au ascultat pe Aaron şi au adus arderi de tot şi jertfe 
de mulţumire, s-au aşezat jos şi au mâncat, au băut şi au păcătuit 
împotriva lui Dumnezeu. 

Bineînţeles că Dumnezeu, care cunoaşte toate lucrurile, ştia 
ce făcea poporul. El i-a spus lui Moise: „Israeliţii au făcut un chip 
din aur topit. S-au închinat şi au adus jertfe unui viţel de aur. Au 
numit statuia de aur dumnezeul lor care i-a scos din Egipt. Pe ei îi 
voi distruge, dar pe tine şi pe familia ta o voi face o naţiune mare.“ 

Unii copii cred că nu contează dacă nu te supui Cuvântului lui 
Dumnezeu. „Este învechit“, spun ei. „Ce se va întâmpla dacă nu 
te supui?“ Contează? Da, pentru că fiecare va trebui să răspundă 
înaintea lui Dumnezeu, şi El spune că ceea ce merităm pentru 
neascultarea noastră faţă de El, pentru păcatele noastre, este 
moartea. Aceasta înseamnă să fim separaţi pentru totdeauna de 
Dumnezeu, într-un loc de pedeapsă, pe care Biblia îl numeşte iad. 

Sunt sigur că au fost multe ocazii când Moise era „sătul“ de 
plângerile şi cârtirile poporului Israel, şi totuşi, Moise a mijlocit 
pentru ei înaintea lui Dumnezeu. „Doamne, Te rog, nu distruge pe 
poporul Tău. L-ai scos din Egipt cu puterea Ta cea mare.“ 

Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Moise pentru popor, şi nu  
l-a distrus.  

ACM 

Vezi Matei 22:37, Marcu 12:30, 
Luca 10:27.  

ACN 

ACN 
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Dacă Dumnezeu S-ar purta cu noi aşa cum merităm, nu am 
avea nicio speranţă, pentru că toţi suntem vinovaţi, prin faptul că 
păcătuim împotriva Lui. Şi totuşi, în dragostea Lui nemărginită, El 
a deschis o cale prin care să putem fi iertaţi. Singurul Său Fiu, 
Domnul Isus Hristos, care nu a avut păcat, a luat pedeapsa pe 
care o meritam noi pentru păcatele noastre. Putem să fim iertaţi, 
datorită morţii şi învierii Sale. Dacă îţi dai seama că ai încălcat 
legea lui Dumnezeu şi că ai păcătuit împotriva Lui, atunci chiar 
astăzi poţi să fii iertat. Dacă îţi pare cu adevărat rău şi nu mai vrei 
să ai de-a face cu păcatul, întoarce-te la Domnul Isus. El a luat 
pedeapsa ta, şi tu poţi acum să crezi în El din toată inima ta. 

Dumnezeu spune în Cuvântul Său … 

Citeşte Fapte 3:19. 

„Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi 
se şteargă păcatele …“ 

Moise a coborât de pe munte cu cele zece porunci. 

Adaugă pe Moise (ML-6) şi pe Iosua (ML-19). 

Mai jos pe munte l-a întâlnit pe Iosua. Acesta i-a spus lui 
Moise: „În tabără este un strigăt de război.“ 

Moise ştia că nu era aşa. El a răspuns: „Strigătul acesta nu-i 
nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiţi; ce aud eu, este vocea 
unor oameni care cântă!“ (Exodul 32:18). 

Ia pe Moise (ML-6), Iosua (ML-19)şi Aaron (ML-21). Adaugă pe Moise (ML-25) şi 
pe Iosua (ML-26). 

Când s-au apropiat, Moise a văzut pe popor dansând în jurul 
viţelului de aur, şi s-a aprins de mânie. Dumnezeu le vorbise, le 
dăduse legile Lui, iar ei nu L-au ascultat, ci L-au înlocuit cu un  
idol de aur! Moise a aruncat din mână tablele de piatră; şi ele s-au 
sfărâmat de piciorul muntelui.  

Înlocuieşte pe Moise (ML-25) cu figura ML-1. Adaugă tablele sparte (ML-27). Ia 
statuia de aur (ML-22 şi ML-23). 

A luat viţelul pe care îl făcuseră ei şi l-a ars în foc, apoi l-a 
pisat până s-a făcut pudră, a presărat-o pe faţa apei, şi a dat-o 
israeliţilor să o bea.  

Moise i-a spus lui Aaron: „Ce ţi-a făcut poporul acesta, de ai 
adus asupra lui un păcat atât de mare?“ 

Ia figurile. Pune pe Moise (ML-28) şi pe Aaron (ML-20). 

Aaron a răspuns: „Nu te mânia. Tu singur ştii că poporul 
acesta este pornit la rău. Ei mi-au cerut să le fac un dumnezeu, 
care să îi conducă; aşa că le-am spus să îmi dea aurul lor. Când   
l-am aruncat în foc, din el a ieşit viţelul acesta de aur!“ Minciuni! 
Scuze! Nu şi-a dat Aaron seama că Dumnezeu ştia exact ce se 
întâmplase? 

Aşa cum Dumnezeu a văzut tot ce se întâmplase în tabăra lui 
Israel, tot aşa El vede tot ceea ce faci, aude tot ceea ce spui, ştie 
tot ceea ce gândeşti tu. 

Israeliţii şi Aaron erau înspăimântaţi de mânia lui Moise. Cât 
de îngrozitor este să înfrunţi mânia lui Dumnezeu, dacă continui 
să păcătuieşti şi respingi calea pe care ţi-a oferit-o El pentru a 
avea iertare! 

Planşa 2-4 

Planşa 2-5 

ACN 

ACN 
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Dumnezeu, în mila Lui, nu a nimicit pe poporul Israel, ci i-a 
dat lui Moise alte două table cu poruncile Lui. Totuşi, datorită 
păcatului lor, au fost omorâţi foarte mulţi israeliţi! 

Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Împotriva Ta, numai 
împotriva Ta am păcătuit“ (Psalmul 51:4). Cuvântul lui Dumnezeu 
mai spune: „Plata păcatului – ceea ce meriţi – este 
moartea…“ (Romani 6:23). Aceasta înseamnă să fii despărţit de 
Dumnezeu pentru totdeauna. Dumnezeu, în dragostea Lui, a găsit 
o cale să poţi scăpa de pedeapsa pe care o meriţi şi să primeşti 
iertare. Domnul Isus Hristos este Calea. El este singura ta 
speranţă. Vino la El! 

 

 

Întrebări de recapitulare 

1-10. Scrie fiecare poruncă pe un carton în formă de tablă de 
piatră (vezi modelul de mai jos), lăsând de fiecare dată nescris un 
cuvânt cheie. Copiii trebuie să îţi spună cuvântul care lipseşte. 

Exemplu:  

 

 

 

 

 

 

11. Câţi dintre noi suntem vinovaţi că am încălcat legile lui 
Dumnezeu? (toţi) 

12. Cine este Singurul care întotdeauna a fost ascultător de 
Dumnezeu? (Domnul Isus) 

 

 

 

 

 

 

Să nu ai 

alţi 

______ 

afară de 

Mine.  
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Sugestii pentru învăţător 

Predă această lecţie în prima parte a 
programului Grupului Vestea Bună. Foloseşte 
studiul de caz (vezi pagina 24) spre sfârşitul 
programului. Scopul studiului este de a fixa 
învăţătura şi aplicaţia pentru copilul mântuit. 

Pe măsură ce predai versetul de memorat, 
spune copiilor că eşti disponibil să îi sfătuieşti. 
Spune ceva de genul: „Ai fost mântuit de 
Dumnezeu? Crezi în El? Este ceva care te 
împiedică să vii la Domnul Isus Hristos? Nu ştii 
ce să faci? Dacă crezi că pot să te ajut, te rog, 
vino şi vorbeşte cu mine la sfârşitul programului, 
şi împreună putem să ne uităm la ceea ce spune 
Biblia.“ 

Include în programul Grupului Vestea Bună 
un timp pentru a încuraja copiii creştini să spună 
prietenilor lor de la şcoală etc. că ei trebuie să 
creadă în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor.  

Dă-le tractate, pe care ei să le împartă 
prietenilor lor (pot fi comandate de la AMEC).  

Texte biblice pentru învăţător 

Numeri 13,14 

Deuteronomul 1:29-46 

Adevăr central 

Încrede-te în Cuvântul lui Dumnezeu 

Aplicaţie 

Pentru nemântuit: Trebuie să te încrezi în 
Domnul Isus Hristos, ca să te mântuiască. 

Pentru mântuit: Trebuie să te încrezi în 
Domnul, pentru a-ţi da putere şi ajutor ca să 
trăieşti o viaţă plăcută Lui. 

Verset de memorat 

„Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea, şi 
am putere să izbăvesc!“ Isaia 63:1 

Ajutoare vizuale 

 planşe: de la 3-1 la 3-6  

sau 

 figuri: de la ML-1 la ML-4; ML-26 şi de la 
ML-29 la ML-37 

 fundal (opţional): scenă cu decor cu cort 
şi nor 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

În sfârşit israeliţii au ajuns la graniţa ţării 
pe care le promisese Dumnezeu că le-o 
va da. 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Israeliţii se tem să intre în Canaan        

 ACMN 

2. Sunt trimişi doisprezece spioni 

3. Spionii explorează Canaanul în 40 de 
zile  

4. Cei doisprezece se întorc aducând 

fructe din Canaan  ACM 

5. Raportul spionilor – diferenţa dintre 
raportul lui Iosua şi Caleb şi al celorlalţi 

zece  ACN 

6. Israeliţii se răzvrătesc  ACM 

7. Dumnezeu vorbeşte 

8. Moise intervine pentru Israel  ACN 

Punct culminant 

Dumnezeu cruţă naţiunea, dar pedepseşte 

necredinţa lor  ACN 

Concluzie 

Israeliţii încearcă să intre în ţară 

 

 

 

 

 

 

 

Lecţia 3 

Explorarea ţării promise 
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Lecţia 
Pune pe Moise (ML-1) şi pe israeliţi (ML-2, ML-3, ML-4). 

În sfârşit, israeliţii au ajuns la graniţa ţării pe care promisese 
Domnul Dumnezeu că le-o va da. Vă mai amintiţi cuvintele lui 
Dumnezeu către Moise, atunci când i-a vorbit din rugul aprins? 

Citeşte Exodul 3:8. 

„… M-am coborât ca să-l eliberez din mâna egiptenilor, şi să-l 
scot din ţara aceasta şi să-l duc într-o ţară bună şi întinsă, într-o 
ţară unde curge lapte şi miere, şi anume, în locurile pe care le 
locuiesc cananiţii, hetiţii, amoriţii, fereziţii, heviţii şi iebusiţii.“ 

Multe luni israeliţii au avut de îndurat condiţiile grele din 
pustiu, şi acum se aflau înaintea unei ţări bogate şi fertile, pe care 
Dumnezeu le promisese că le-o va da. O, dar era o problemă! Ce 
se va întâmpla cu oamenii care locuiau deja în ţară – cananiţii, 
hetiţii, amoriţii, fereziţii, heviţii şi iebusiţii? Dacă israeliţii vor merge 
în această ţară, locuitorii ei trebuie să plece. Israel trebuia să se 
încreadă cu adevărat în Dumnezeu, să creadă că El putea să 
împlinească şi că va împlini ceea ce a promis. Până acum nu s-au 
dovedit a fi foarte buni la aceasta. 

Când nu s-au încrezut ei în Dumnezeu? 

Aşteaptă răspunsurile copiilor. 

(Când n-au avut apă, când n-au avut mâncare, când Moise a 
fost pe Muntele Sinai etc.) 

Haideţi să ne gândim la viaţa noastră. Te-ai încrezut în 
Dumnezeu aşa cum ar fi trebuit? Mai întâi, ai crezut în Domnul 
Isus Hristos ca Mântuitorul şi Domnul vieţii tale? Dacă da, trăieşti 
în fiecare zi având încrederea că El te ajută şi te călăuzeşte? Ai 
încrederea că El împlineşte în viaţa ta planul Său perfect? 

În ciuda tuturor momentelor în care Israel nu s-a încrezut în 
Dumnezeu, El nu i-a dezamăgit niciodată. Şi totuşi nici acum nu 
înaintau cu îndrăzneală către ţara promisă. Dumnezeu i-a spus lui 
Moise să numească oameni care să spioneze această ţară. Au 
fost aleşi doisprezece bărbaţi, câte unul din fiecare seminţie a 
poporului Israel. 

Adaugă pe spioni (ML-26, ML-29, ML-30, ML-31 şi ML-32). 

Datoria lor era să meargă şi să vadă cum este ţara, cum sunt 
oamenii, şi să aducă ceva din produsele ţării. 

Timp de patruzeci de zile spionii au călătorit prin ţara 
promisă. Au văzut că solul era foarte bun şi recoltele şi fructele 
arătau minunat. Au văzut de asemenea pe oamenii care locuiau 
acolo, şi cetăţile puternice şi întărite. 

Imaginaţi-vă bucuria din tabăra israeliţilor, când au văzut 
fructele uriaşe aduse de spioni.  

Adaugă fructele (ML-33, ML-34 şi ML-35). 

Erau smochine, rodii şi un strugure, care era atât de mare, 
încât era nevoie de doi oameni, pentru a îl duce pe o prăjină. 

ACMN 

Planşa 3-1 

Planşa 3-2 

Pune preşcolarii să mimeze că 
explorează ţara şi adună fructe.  

Adu la clasă struguri şi serveşte-i 
pe copii. 



Moise, dătătorul legii 

20 

Dumnezeu îi promisese poporului atât de multe lucruri, dacă 
aveau să se încreadă în El! Ce îţi promite Dumnezeu ţie dacă te 
încrezi în El? Haideţi să aflăm din Cuvântul Său, Biblia. 

Foloseşte metoda „Sabia în teacă“ – adaptează metoda la vârsta şi capacitatea 
copiilor.   

Fapte 10:43 iertare 

Fapte 3:19-20 viaţă nouă 

Ioan 3:16 viaţa veşnică 

Ioan 14:26 Duhul Sfânt 

Ioan 14:1-2 raiul 

Când ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, atunci ai 
fost iertat de păcatele tale. Ştii că Dumnezeu spune că El ţi le-a 
iertat, şi nu-Şi va mai aminti niciodată de ele? Nu este minunat să 
ştii că Duhul Sfânt locuieşte în tine, şi că acum ai o viaţă nouă, în 
care domneşte Dumnezeu, nu Satana? Gândeşte-te că într-o zi 
vei merge în cer – aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. 

Dumnezeu nu ne promite însă că va fi uşor să fim creştini. De 
fapt, Biblia ne spune chiar contrariul: copiii lui Dumnezeu vor avea 
de înfruntat probleme şi dificultăţi, tot aşa cum a avut de înfruntat 
Domnul Isus cât a fost pe pământ. Dacă te încrezi în Domnul Isus 
ca Mântuitor al tău, trebuie şi să crezi că El îţi dă ajutorul de care 
ai nevoie pentru a trăi pentru El. Copiii lui Dumnezeu nu pot să 
trăiască pentru El prin puterea lor. Trebuie să te încrezi în Domnul 
Isus, ca El să-ţi dea puterea Lui. 

Dumnezeu le-a promis israeliţilor o ţară, dar nu le-a promis că 
ei vor cuceri uşor această ţară. Nu, vor trebui să se încreadă în 
puterea Lui. Dar oare se vor încrede? 

Imaginaţi-vă bucuria de pe feţele lor, când ascultau spionii 
povestind despre Canaan, ţara îmbelşugată. Dar, când au auzit 
despre cetăţile mari, înconjurate de ziduri, şi despre oameni care 
erau foarte mari şi puternici, expresia de pe feţele lor s-a 
schimbat. 

„Eram ca nişte lăcuste pe lângă ei!“, au spus spionii. 

Acum, unul dintre spioni pe nume Caleb, a spus:  

Citeşte Numeri 13:30. 

„Haidem să ne suim şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi 
biruitori.“ 

Iosua, un altul dintre cei doisprezece, a fost de acord cu el. 
Dar ce au făcut ceilalţi zece? 

Citeşte Numeri 13:31. 

„Nu putem să ne suim împotriva poporului acesta, căci este 
mai tare decât noi.“ Şi au continuat să vorbească despre 
pericolele din ţara Canaan. 

Ia fructele (ML-33, ML-34 şi ML-35). 

Care a fost diferenţa dintre Iosua, Caleb şi ceilalţi spioni? 

Toţi ştiau că cetăţile erau foarte puternice. Toţi şi-au dat 
seama că în ţara aceea locuiau mulţi oameni puternici. Doar Iosua 
şi Caleb erau gata să se încreadă în Dumnezeu. Dumnezeu le-a 

ACM 

Pune câţiva copii să facă o scene-
tă cu această parte a povestirii.  

Planşa 3-3 
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spus că le va da ţara, şi ei ştiau că pentru Dumnezeu nimic nu 
este prea greu. 

Tu cu cine te asemeni? Cu Iosua şi Caleb, sau cu ceilalţi 
spioni? Poate ai vrea să devii creştin, dar te întrebi ce vor spune 
prietenii tăi? Nu vrei să-i pierzi, dar oare vor mai dori ei să aibă  
de-a face cu tine, dacă Îl vei urma pe Domnul Isus Hristos? Poate 
te gândeşti şi la problemele pe care le vei avea trăind o viaţă 
creştină, şi totuşi, mai mult ca orice, ai vrea să ştii că păcatele îţi 
sunt iertate şi că eşti pregătit pentru cer. Eşti tu gata să-ţi pui 
încrederea în Dumnezeu, ca Iosua şi Caleb? 

Vrei să faci acest pas astăzi? Spune-I Domnului Isus că ştii 
că ai păcătuit, că îţi pare cu adevărat rău şi că vrei să crezi în El 
ca Mântuitor. Spune-I că tu ai încrederea că El poate să-ţi dea 
puterea să trăieşti pentru El în fiecare zi. 

De cine va asculta poporul Israel? Va fi gata să se încreadă 
în Domnul, ca Iosua şi Caleb, sau îi va fi teamă să meargă în ţara 
promisă, aşa cum le-a fost teamă celor zece spioni? 

Ei au văzut atâtea dovezi ale puterii lui Dumnezeu. I-au auzit 
vocea pe Muntele Sinai. Ne-am fi aşteptat ca ei să-şi dea seama 
şi să aibă încrederea că Dumnezeu poate să le dea această ţară. 

Dar tot poporul cârtea. 

„De ce vrea Dumnezeu să mergem în Canaan? Vom fi 
nimiciţi de săbiile duşmanilor noştri! Haideţi să ne alegem o altă 
căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt …“ 

Înapoi în Egipt, unde fuseseră sclavi! 

Ai fost tentat să crezi că ţi-ar fi mai uşor dacă te-ai întoarce 
de unde ai plecat? Poate ai făcut acel pas înainte, şi ai crezut în 
Isus ca Mântuitor şi Domn al vieţii tale, dar acum îţi este greu să 
trăieşti pentru El. Poate  fratele tău sau sora ta te împiedică să ai 
timpul tău cu Dumnezeu în fiecare zi. Te simţi singur, pentru că, 
acum că eşti creştin, prietenii cu care te jucai la şcoală te-au 
părăsit. Poate chiar mama şi tata îţi găsesc greşeli în ceea ce 
faci. „Parcă spuneai că eşti creştin!”, îţi spun ei mereu. 

Dumnezeu nu a promis niciodată că va fi uşor să Îl urmezi pe 
El, dar El promite că nu te va părăsi niciodată. Încrede-te în 
Dumnezeu. Adu-ţi aminte cât de mult te iubeşte El. Nu a dat El pe 
unicul Lui Fiu, ca să moară pentru tine? Ai încrederea că El poate 
să-ţi dea puterea să te comporţi frumos faţă de familia ta. Cere-I 
ajutorul Său, pentru a fi o bună mărturie pentru ei. Încrede-te în 
Dumnezeu, ca să-ţi dea la şcoală un prieten deosebit, care Îl 
iubeşte pe Domnul Isus. 

Nu îl asculta pe Satana, când te ispiteşte să fii ca ceilalţi zece 
spioni. Urmează exemplul lui Iosua şi al lui Caleb. Ei au spus 
poporului: „Ţara pe care am cercetat-o este foarte bună, 
minunată. Dacă Dumnezeu vrea, ne va da ţara. Numai nu vă 
răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu! Nu vă temeţi de oameni. 
Dumnezeu ne va ajuta!“ Ca să-şi arate durerea faţă de necredinţa 
poporului, Iosua şi Caleb şi-au sfâşiat hainele. 

Ce au făcut israeliţii? I-au ameninţat pe Iosua şi pe Caleb că 
îi vor omorî cu pietre. Apoi Dumnezeu i-a vorbit lui Moise. 

ACN 
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Înlocuieşte pe Moise (ML-1) cu Moise şi Aaron (ML-36). 

Citeşte din Numeri 14:11-12.  

„Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va 
crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? 
De aceea, îl voi lovi cu ciumă, şi-l voi nimici; dar pe tine te voi face 
o naţiune mai mare şi mai puternică decât el.“ 

Era a doua oară când Dumnezeu ameninţa că îi va nimici pe 
israeliţi. Ce se întâmplase data trecută? 

Dă-le copiilor posibilitatea să răspundă. 

(Moise a mijlocit pentru ei.) 

Încă o dată Moise a mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru 
iertarea poporului. 

Ia toate figurile. Adaugă pe Moise (ML-37) şi decorul cu cortul şi norul. 

„Dacă nimiceşti pe poporul Tău, egiptenii vor auzi, şi vor zice: 
«Domnul n-avea putere să îi ducă în ţara pe care promisese că   
le-o va da. I-a omorât în pustiu.» Arată-ţi puterea Ta cea mare. 
Iartă pe poporul acesta, cum ai făcut-o de când au plecat din 
Egipt.“ 

Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu s-ar fi purtat cu israeliţii 
aşa cum ar fi meritat ei? Ei n-ar mai fi avut nicio speranţă. 

Dar tu? Dacă Dumnezeu s-ar fi purtat cu tine aşa cum ai fi 
meritat, n-ai fi avut nicio speranţă, pentru că tot ceea ce meriţi, 
este pedeapsa pentru neascultarea ta. 

În schimb Dumnezeu, în dragostea Lui, a trimis pentru tine pe 
unicul Său Fiu, Domnul Isus Hristos. El a luat asupra Sa 
pedeapsa ta, când a murit pe cruce. Datorită morţii şi învierii lui 
Hristos, tot ceea ce ţi se cere, este să renunţi la păcatele tale şi 
să crezi în Domnul Isus din toată inima ta. 

Israeliţii nu au crezut în El, şi totuşi Dumnezeu a răspuns la 
rugăciunea lui Moise şi a spus: 

Citeşte Numeri 14:20. 

„Iert, cum ai cerut.“ 

Dumnezeu nu avea să-i nimicească pe israeliţi, dar oh, cât de 
mult aveau să piardă, pentru că nu L-au ascultat! 

Ia decorul şi pe Moise (ML-37). Adaugă pe Moise (ML-1) şi pe israeliţi (ML-2, ML
-3, ML-4, ML-29, ML-30, ML-31, ML-32). 

Dumnezeu a spus: „Pentru că au văzut slava Mea şi minunile, 
şi totuşi nu M-au ascultat, şi M-au pus la încercare, nu vor vedea 
ţara Canaan. Doar Iosua şi Caleb vor intra în Canaan. Poporul va 
rătăci prin pustiu patruzeci de ani. Toţi cei care au de la douăzeci 
de ani în sus, şi care au cârtit împotriva Mea, vor muri în pustiu.“ 

Ce se va întâmpla cu tine dacă nu crezi în Domnul Isus ca 
Mântuitor? Probabil că vei avea mulţi prieteni, poate că nu vei fi 
ironizat la şcoală şi vei trăi cum îţi place. Dar ce vei pierde? Nu vei 
avea iertare pentru păcatele tale, Dumnezeu-Duhul Sfânt nu va 
locui în tine, nu vei avea o viaţă nouă şi nu vei intra niciodată în 
cer. 

Poporul a plâns amar când a auzit Cuvintele lui Dumnezeu. A 
doua zi, dimineaţa devreme, unii s-au pregătit să părăsească 
tabăra. 

ACN 

Planşa 3-5 

ACN 

Planşa 3-4 

Planşa 3-6 
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„Unde mergeţi?“ i-a întrebat Moise. 

„Ştim că am păcătuit. Mergem spre Canaan“, au răspuns ei. 
Nu vor învăţa oare niciodată? 

Moise i-a avertizat: „Încălcaţi porunca lui Dumnezeu. 
Dumnezeu nu va merge cu voi. Veţi pierde bătălia cu oamenii din 
Canaan.“ 

Dar ei au urcat munţii spre Canaan. Amaleciţii şi cananiţii, 
care trăiau în munţi, i-au atacat; şi mulţi au fost omorâţi. 

Tu cu cine te asemeni? Eşti ca cei zece spioni, prea 
înspăimântat să crezi că Domnul Isus poate să aibă grijă de viaţa 
ta? Ţi-e teamă că viaţa de creştin va fi prea grea? 

Fii ca Iosua şi Caleb! Ei au văzut greutăţile, dar au ştiut că 
Dumnezeu este destul de puternic pentru a le da victoria. 

Ai crezut în Domnul Isus, ca să te mântuiască şi să îţi dea 
putere să înfrunţi orice dificultate pe care o vei întâmpina? 

„Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea, şi am putere să 
izbăvesc!“ (Isaia 63:1) 

 

Întrebări de recapitulare 

1. Ce lucruri bune le-a spus Dumnezeu israeliţilor că vor 
avea în ţara promisă? (multă mâncare: fructe, legume, 
lapte, miere etc.) 

2. De ce i-a spus Dumnezeu lui Moise să aleagă spioni care 
să meargă în ţara Canaan? (Israeliţilor le era teamă să 
intre în ţară.) 

3. Câţi spioni au fost aleşi să meargă în Canaan? 
(doisprezece) 

4. Ce au adus spionii din Canaan? (smochine, rodii, un 
strugure uriaş) 

5. Ce au spus spionii despre cetăţile şi oamenii din 
Canaan? (Cetăţile sunt mari, înconjurate de ziduri; 
oamenii sunt foarte puternici.) 

6. Ce au spus Iosua şi Caleb referitor la cucerirea ţării? 
(„Haidem să ne suim şi să punem mâna pe ei, căci vom fi 
biruitori.“) 

7. Dar ce au spus ceilalţi zece spioni? („Nu putem să ne 
suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare 
decât noi“.) 

8. De ce erau Iosua şi Caleb atât de încrezători? (Ei ştiau 
că se pot încrede în Dumnezeu.) 

9. De cine au ascultat israeliţii? (de cei zece spioni) 

10. Cum a pedepsit Dumnezeu pe poporul Israel pentru 
neîncrederea lui în El? (Să rătăcească în pustiu timp de 
patruzeci de ani. Toţi cei care aveau de la douăzeci de 
ani în sus şi care cârtiseră împotriva lui Dumnezeu, 
aveau să moară în pustiu.) 

ACN 
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11. Ce se va întâmpla cu Iosua şi Caleb? (Ei vor intra în ţara 
promisă.) 

12. Ce scrie la Isaia 63:1? („Eu sunt Cel care am făgăduit 
mântuirea, şi am putere să izbăvesc!“)  

 

 

 

Studiu de caz 

(Vezi sugestiile pentru învăţător de la pagina 18.) 

 

Iulia a crezut în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn al 
ei. Învăţătoarea de la Grupul Vestea Bună a fost încântată. A  
ajutat-o pe Iulia dându-i o carte cu meditaţii zilnice, şi a încurajat-o 
să spună şi altora că este creştină. 

Iulia a început să spună prietenelor ei de la şcoală că este 
creştină, şi ele s-au bucurat. De fapt, a descoperit că una dintre 
ele era creştină, dar îi fusese frică să spună altcuiva. 

Cele două fete au mers împreună la o întâlnire a grupului 
„Biblia pentru toţi“ din şcoală, care a fost organizată de câţiva 
profesori din şcoală. Era plăcut să te întâlneşti cu alţi creştini şi să 
înveţi din Biblie. 

Într-o zi o profesoară a întrebat-o pe Iulia dacă merge la 
biserică. Când Iulia a răspuns că nu, profesoara a invitat-o să 
meargă la biserica la care mergea ea.  

Iulia dorea să meargă, dar îi era teamă. Avea nevoie de 
permisiunea părinţilor, şi până acum ea nu le spusese că este 
creştină. 

Mama şi tatăl ei nu aveau timp pentru Dumnezeu. Au ezitat 
mult înainte de a o lăsa pe Iulia la Grupul Vestea Bună şi au 
avertizat-o: „Nu lua prea în serios aceste lucruri religioase!“ 

Ce vor spune ei acum? Îi vor interzice să meargă în 
continuare la Grupul Vestea Bună? Dar la întâlnirile grupului 
„Biblia pentru toţi“ de la şcoală? Dar să meargă împreună cu 
prietenii ei creştini? Îi era aşa de teamă! 

Discută cu copiii. Încearcă să obţii răspunsuri ca: 

Nevoia de a se ruga pentru părinţii ei. 

Să îşi aducă aminte că Dumnezeu stăpâneşte peste toate, şi pentru 
El nu este nimic greu. 

Să se încreadă în Dumnezeu, pentru a-i da curaj să vorbească. 

Să arate prin viaţa ei că Îl iubeşte pe Dumnezeu. 
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Sugestii pentru învăţător 

Această lecţie conţine multă învăţătură 
pentru copilul mântuit. Dumnezeu, în dragostea 
Lui, poate să folosească această lecţie pentru a 
ajuta pe copiii nemântuiţi să-şi vadă vinovăţia. 
Pregăteşte însă în programul Grupului Vestea 
Bună şi învăţătură pentru ei. Foloseşte cântece 
care au mesaj evanghelistic. 

Text biblic pentru învăţător 

Numeri 20 

Adevăr central 

Satana este duşmanul copiilor lui 
Dumnezeu. 

Aplicaţie 

Pentru mântuit: Satana este duşmanul 
tuturor copiilor lui Dumnezeu. Păzeşte-te de 
atacurile lui! 

Verset de memorat 

„Cel ce este în voi este mai mare decât cel 
ce este în lume.“ 1 Ioan 4:4b 

Ajutoare vizuale 

 planşe: de la 4-1 la 4-5 

sau  

 figuri: de la ML-2 la ML-6,; ML-21, ML-28 

şi de la ML-37 la ML-44 

 fundal (opţional): scenă muntoasă, decor 

cu cort şi nor, stâncă şi apă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

„Te-ai învârtit vreodată în cerc?“ 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. După 40 de ani, poporul lui Dumnezeu se 
întoarce în locul în care au fost mai 

înainte  ACM 

2. Nu mai este apă, poporul se plânge   

 ACM 

3. Moise se roagă. Dumnezeu îi spune ce 
să facă 

4. Moise adună poporul şi îi vorbeşte 

mânios  ACM  

5. Moise loveşte stânca. El nu Îl ascultă pe 

Dumnezeu  ACM 

6. Dumnezeu scoate apă din stâncă 

 ACM 

Punct culminant 

Dumnezeu îi pedepseşte pe Moise şi pe 
Aaron. 

Concluzie 

Păzeşte-te! Aminteşte-ţi că Domnul Isus, 
care locuieşte în tine prin Duhul Sfânt, este 
mai mare decât Satana, care locuieşte în 
lume! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecţia 4 

Moise păcătuieşte împotriva lui Dumnezeu 
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Lecţia 
Te-ai învârtit vreodată în cerc? Poate că tata te-a luat la 

plimbare în pădure şi v-aţi rătăcit. Tu spui: „Cred că trebuie să o 
luăm pe acolo.“ Tata spune: „Nu, aceasta este cărarea bună.“ 
Ceva mai târziu vă treziţi exact în acelaşi loc, şi tot nu ştiţi care 
este cărarea cea bună. 

Fundal opţional: scenă muntoasă. Pune pe israeliţi (ML-2, ML-3 şi ML-38) şi oile 
(ML-39 şi ML-40). 

Dacă v-aş spune că israeliţii au călătorit timp de patruzeci de 
ani prin deşert şi acum erau la Cades Barnea, la graniţa cu 
Canaanul, în exact acelaşi loc în care au fost cu patruzeci de ani 
în urmă, ce aţi crede? Sigur, s-au rătăcit! S-au învârtit în cerc. 

Ei bine, în mod sigur nu s-au rătăcit, pentru că Dumnezeu îi 
conducea. Cum? 

Permite copiilor să răspundă. 

(Stâlpul de foc şi nor.) 

De ce i-a condus Dumnezeu în pustiu în cerc? Vă amintiţi ce 
s-a întâmplat cu patruzeci de ani în urmă? Iată câteva indicii. 

Pune cartonaşele cu cuvinte pe tabla de flanelograf şi încurajează copiii să 
spună pe scurt ce s-a întâmplat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poporului Israel îi fusese teamă de poporul din 
Canaan. Ei  nu-şi dădeau seama că se aflau sub atacul unui 
duşman mult mai puternic – Satana – care nu dorea ca ei să se 
încreadă în Dumnezeu. Ce bine ar fi fost dacă s-ar fi păzit de 
duşman şi s-ar fi încrezut în Dumnezeu, pentru a le da victorie 
asupra poporului din Canaan, aşa cum le-a promis El că va face. 

Dar acum, Dumnezeu îi pedepsise. Toţi cei care au cârtit, şi  
s-au plâns înaintea lui Dumnezeu, au murit în pustiu. Noua 
generaţie de israeliţi, acum adulţi, erau înapoi la graniţele ţării 
Canaan. Acum desigur că au învăţat să se încreadă în Dumnezeu 
şi să se păzească de duşman, de diavolul. 

Copii care sunteţi creştini, când v-aţi cerut iertare de păcatele 
voastre şi aţi crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, aţi devenit copii 
ai lui Dumnezeu. Voi nu aparţineţi lui Satana, dar păziţi-vă! El este 
duşmanul lui Dumnezeu şi al vostru. El este foarte periculos, şi  
va folosi orice ocazie, pentru a vă împiedica de la a face ceea ce 
Îi place lui Dumnezeu. Ascultaţi ce spune Biblia. 

Citeşte 1 Petru 5:8. 

ACM 

Planşa 4-1 

Arată pe o hartă ţara Canaan şi 
pustiul în care israeliţii au rătăcit 
40 de ani.  

 12 

2 

  10 

  40 

 Caleb 

  Iosua 

  spioni 

Canaan 
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„… Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că împotrivitorul vostru, 
diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să 
înghită.“ 

Fă o pauză. Ia toate cartonaşele cu cuvinte. Adaugă pe Aaron (ML-21) şi pe 
Moise (ML-28). 

„Ce bine ar fi fost să fi murit noi, când au murit fraţii noştri 
înaintea Domnului! Pentru ce aţi adus adunarea Domnului în 
pustiul acesta, ca să murim în el noi şi vitele noastre? Pentru ce 
ne-aţi scos din Egipt şi ne-aţi adus în acest loc rău, unde nu este 
nici loc de semănat, nici smochin, nici viţă, nici rodiu, nici apă de 
băut?“ 

Cine a rostit asemenea cuvinte? Puteţi să credeţi că poporul 
Israel? Poate vă gândiţi că, văzând ce s-a întâmplat cu părinţii lor, 
ei s-au temut să cârtească şi să se plângă. Poate au învăţat în 
sfârşit, că pot să se încreadă în Dumnezeu, fiind siguri că El Se 
îngrijeşte de ei. În timpul celor patruzeci de ani în pustiu au murit 
ei de foame sau de sete? Nu. Ştiaţi că în toţi acei ani 
încălţămintea şi hainele lor nu s-au învechit? În ciuda tuturor 
acestor lucruri, ei făceau ceea ce au făcut şi părinţii lor. Îl lăsau pe 
duşmanul lor, diavolul, să îi ducă pe calea lui, şi nu se încredeau 
în Dumnezeu. 

Dacă eşti copil al lui Dumnezeu, atunci învaţă din greşelile pe 
care le-a făcut poporul Israel. Învaţă din viaţa oamenilor despre 
care citeşti în Biblie. Ascultă sfatul creştinilor mai în vârstă ca tine, 
cum ar fi învăţătorii de Şcoală Duminicală şi învăţătorii de la 
Grupul Vestea Bună. Învaţă de la ei. Învaţă să te încrezi în 
Dumnezeu şi să te păzeşti de duşmanul tău, diavolul. 

Ce a făcut Moise în trecut când israeliţii s-au plâns?  

Încurajează copiii să răspundă. 

(S-a rugat.) 

Ia toate figurile. Pune pe Moise (ML-37), Aaron (ML-41) şi decorul cu cortul. 

Nici de data aceasta nu era diferit. Moise s-a rugat lui 
Dumnezeu în faţa cortului întâlnirii. Dumnezeu i-a spus lui Moise: 
„Ia-ţi toiagul şi cheamă adunarea, tu şi Aaron. Să vorbiţi stâncii 
acesteia în faţa lor; şi ea va da apă. Dă apă poporului şi 
animalelor lui.“ 

Ce trebuia să facă Moise în faţa stâncii?  

Permite copiilor să răspundă. 

(Să îi vorbească.) 

Moise şi Aaron au adunat poporul în faţa stâncii, aşa cum le 
spusese Dumnezeu. Moise era acum foarte mânios. 

Ia toate figurile şi decorul. Adaugă decorul cu stânca şi pe Moise (ML-5), pe 
Aaron, (ML-42) şi pe israeliţi (ML-38). 

Copii, fiţi atenţi la mânie. Adesea, când suntem mânioşi, nu 
mai veghem, şi Satana ne face să păcătuim. 

În Biblie citim că Dumnezeu S-a mâniat, dar El nu 
păcătuieşte. De asemenea, citim că Domnul Isus S-a mâniat, dar 
El n-a păcătuit. Te simţi nervos? Ţi-au interzis părinţii să mergi 
undeva sau să petreci un timp împreună cu prietenii tăi? 
Gândeşte-te! Ai dreptate să te mânii, când părinţii tăi acţionează 

ACN 

Pentru varietate, pune unul sau 
doi copii să joace pe roluri cârtirea 
israeliţilor. Scrie pe cartonaşe cu-
vintele din Scriptură şi dă-le să le 
citească.  

Planşa 4-2 

ACM 

Planşa 4-3 
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din dragoste şi grijă pentru tine? Dumnezeu spune: „Copii, 
ascultaţi de părinţii voştri“ (Efeseni 6:1). Ai grijă! Satana vrea ca tu 
să nu Îl asculţi pe Dumnezeu, şi să ai o atitudine greşită faţă de 
părinţii tăi. 

Eşti mâniat pe profesorul tău, pentru că te-a pus să refaci 
tema? Gândeşte-te! Este drept să fii mânios? Ai făcut tot ce ai 
putut la lucrarea respectivă? Ai grijă! Nu-l lăsa pe Satana să te 
facă să ai o atitudine greşită faţă de profesorul tău. 

Poate că eşti mâniat pe cineva, în care ai avut încredere, şi 
care te-a dezamăgit. Ai grijă! S-ar putea ca Satana să te 
ispitească să faci ceva care să rănească acea persoană. Ce 
spune Dumnezeu? 

Citeşte Efeseni 4:32. 

„… Fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unii pe alţii, cum    
v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.“ 

Poate că te gândeşti: „Nu voi uita cât voi trăi, ce mi-a făcut!“ 
Ai grijă! Nu-i permite lui Satana să te facă să păcătuieşti. 
Dumnezeu spune: „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi. Să n-apună soarele 
peste mânia voastră; şi să nu daţi prilej diavolului.“ (Efeseni 4:26-
27). Cere-I lui Dumnezeu putere ca să ierţi şi să uiţi. 

Poate te ajută, dacă vorbeşti cu cineva despre lucrurile care 
te fac să te mânii. Dacă vrei să stăm de vorbă, vino la sfârşitul 
programului. Voi fi aici în faţă. 

Moise trebuia să aibă grijă ce face şi ce spune. Cu câtă 
credincioşie şi răbdare îi condusese Moise pe israeliţi. Totuşi, 
diavolul nu îi lasă niciodată în pace pe copiii lui Dumnezeu. Nu 
contează dacă eşti mai vechi sau mai nou în viaţa de credinţă. 
Satana va încerca să te facă să păcătuieşti împotriva lui 
Dumnezeu. Moise era aşa de mânios şi, desigur, Israel i-a dat o 
mulţime de motive pentru a se simţi aşa, dar ascultaţi cuvintele lui. 

„Ascultaţi, răzvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem 
apă din stânca aceasta?“ Moise şi-a ridicat toiagul, şi a lovit 
stânca de două ori! 

A făcut Moise aşa cum i-a spus Dumnezeu? Nu.  

L-au onorat atitudinea şi cuvintele lui Moise pe Dumnezeu? 
Nu. 

Mai putea Moise să-şi retragă cuvintele? Nu.  

Moise nu a reuşit să se păzească de Satana şi, în mânia lui, 
a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. 

Dacă eu sau tu, când ne mâniem, spunem lucruri greşite sau 
care rănesc, înseamnă că Satana şi-a făcut lucrarea; iar noi L-am 
dezamăgit pe Dumnezeu. 

Putem să ne cerem scuze persoanei respective, putem să Îi 
cerem iertare lui Dumnezeu, dar nu putem să reparăm răul făcut. 

Adaugă decorul cu apa. 

În mânia lui, Moise nu l-a ascultat pe Dumnezeu, dar cât de 
îndurător este El. Dumnezeu le-a dat apă din stâncă. Apa curată a 
ţâşnit, şi a fost suficientă pentru tot poporul şi animalele lor. 

Planşa 4-4 

ACM 
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Te gândeşti, că dacă Moise a greşit, ce şanse ai tu să învingi 
atacurile lui Satana? Da, duşmanul nostru este puternic, mai 
puternic decât noi, dar ascultaţi ce spune Dumnezeu. 

Citeşte 1 Ioan 4:4b. 

„…Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în 
lume.“ 

Ia decorul şi pe Moise (ML-5) şi pe Aaron (ML-42). 

Aceia dintre voi care sunteţi mântuiţi, să ştiţi că aveţi un 
duşman care este mult mai puternic decât voi, dar Dumnezeul 
nostru este atotputernic. Nimeni nu este mai puternic sau mai 
mare decât Dumnezeu. Când Domnul Isus Hristos a murit pe 
cruce, El l-a învins pe diavolul. Învierea Sa este dovada victoriei 
Lui. Isus este viu! Satana este învins. Dacă eşti creştin, eşti de 
partea învingătorilor, dar trebuie să veghezi. Diavolul a pierdut 
războiul, dar va lupta împotriva copiilor lui Dumnezeu, până când 
Domnul Isus va veni înapoi pe pământ. 

Ce se va întâmpla cu Moise şi Aaron? 

Pune pe israeliţi (ML-2, ML-3 şi ML-4), pe Moise (ML-6), pe Aaron (ML-43) şi pe 
Eleazar (ML-44). 

Dumnezeu a spus: „Nu aţi crezut în mine, nu M-aţi sfinţit 
înaintea poporului, acum nu voi veţi conduce poporul în ţara 
Canaan.“ Dumnezeu va numi un nou conducător pentru popor. 
Cât de rău trebuie să îi fi părut lui Moise! 

Dumnezeu a mai spus: „Ia pe fratele tău Aaron şi pe fiul său 
Eleazar, şi suie-i pe muntele Hor. Dezbracă pe Aaron de hainele 
lui, şi îmbracă-l pe Eleazar cu ele. Aaron va muri pe munte.“ 

Ia pe Moise (ML-6), Aaron (ML-43) şi pe Eleazar (ML-44). 

Dacă eşti creştin, păzeşte-te! Iacov 4:7 spune: „Supuneţi-vă, 
dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.“ 
Aminteşte-ţi că Domnul Isus, care locuieşte în tine prin Duhul 
Sfânt, este mai mare decât Satana care locuieşte în lume. 

 

Întrebări de recapitulare 

Copiii trebuie să spună dacă afirmaţiile sunt corecte sau nu, 
apoi să motiveze răspunsul.  

1. Israeliţii au rătăcit în pustiu timp de patruzeci de ani. (Da. 
De ce? Ei văzuseră minunile lui Dumnezeu, dar nu s-au 
încrezut în El. Toţi adulţii urmau să moară în pustiu, şi 
numai noua generaţie avea să meargă în Canaan.) 

2. Israel trebuia să se păzească de un duşman mult mai 
puternic decât poporul care locuia în Canaan. (Da. De ce? 
Pentru că Satana, duşmanul lor, căuta să-i facă să 
păcătuiască.) 

3. Noua generaţie de israeliţi a învăţat să se încreadă în 
Dumnezeu. (Nu. De ce? Când au rămas fără apă ei, s-au 
răzvrătit, aşa cum au făcut-o şi părinţii lor.) 

4. Moise ştia de fiecare dată răspunsurile potrivite la 
problemele israeliţilor. (Nu. De ce? Moise întotdeauna 
vorbea cu Dumnezeu, atunci când poporul se răzvrătea, 
pentru că ştia că Dumnezeu îl putea ajuta.) 

Muntele Hor este lângă graniţa 
cu Edom (Numeri 20:23), dar nu 
se ştie exact locul unde era situat.  

Planşa 4-5 

ACM 

ACM 
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5. Dacă eşti creştin,Satana nu te ispiteşte. (Nu. De ce? Biblia 
ne avertizează în 1 Petru 5:8 „Vegheaţi, pentru că 
împotrivitorul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care 
răcneşte şi caută pe cine să înghită.“) 

6. Moise trebuia să se păzească de atacurile lui Satana. (Da. 
De ce? Pentru că Satana atacă întotdeauna pe copiii lui 
Dumnezeu, indiferent cât de bătrâni sau de tineri sunt ei.) 

7. Moise trebuia să lovească stânca. (Nu. De ce? Pentru că 
Dumnezeu i-a spus doar să vorbească stâncii, în aşa fel 
încât tot poporul să audă şi să vadă minunea prin care 
ţâşneşte apă din stâncă.) 

8. Trebuie să depindem de Domnul Isus, ca El să ne ajute să 
luptăm cu duşmanul nostru. (Da. De ce? Biblia spune: „Cel 
ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.“) 

9. Moise avea să-i conducă pe israeliţi în ţara Canaan. (Nu. 
De ce? Aceasta era judecata lui Dumnezeu pentru Moise, 
pentru că el n-a ascultat de Dumnezeu.) 
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Lecţia 5 

Şarpele de aramă 
 

Sugestii pentru învăţător 

În timp ce predai versetul de memorat, spune 
copiilor că eşti disponibil să îi sfătuieşti. Spune 
ceva de genul: „Poate nu ai crezut niciodată în 
Domnul Isus. Vrei să faci aceasta, dar nu ştii cum? 
Dacă vrei să vorbeşti cu mine, voi sta aici în faţă 
(sau numeşte alt loc) la terminarea întâlnirii. Poţi 
să vii să vorbeşti cu mine, şi eu îţi voi arăta din 
Biblie cum să fii mântuit.“ 

Texte biblice pentru învăţător 

Numeri 21:1-9 

Ioan 3:1-16 

Adevăr central 

Domnul Isus este Mântuitorul 

Aplicaţie 

Pentru nemântuit: Întoarce-te de la păcatul 
tău. Vino la Domnul Isus Hristos! Priveşte la El! El 
este singura ta speranţă. 

Verset de memorat 

„Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în 
Mine, are viaţa veşnică.“ Ioan 6:47 

Ajutoare vizuale 

 planşele: de la 5-1 la 5-5 

sau 

 figurile: de la ML-1 la ML-4 şi de la ML-45 
la ML-52 

 fundal (opţional): scenă muntoasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

„Ajutor! Ajutor! Moise, ajută-ne!“ 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Şerpi veninoşi în tabăra israeliţilor 

2. Dumnezeu a trimis şerpii. De ce? 

3. Bunătatea lui Dumnezeu faţă de 

Israel ACN 

4. Pe drumul care ocoleşte Edomul 

5. Răzvrătirea Israelului împotriva lui 

Dumnezeu  ACMN 

6. Dumnezeu pedepseşte pe Israel

 ACN 

7. Poporul Israel îi cere lui Moise să se 

roage pentru el ACN 

8. Dumnezeu îi spune lui Moise să facă 

un şarpe de aramă ACN 

Punct culminant 

Cei care se uită la şarpe sunt salvaţi 

 ACN 

Concluzie 

Vino la Domnul Isus! Priveşte la El! 
Crede în El din toată inima ta! 
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Lecţia 

„Ajutor!“ „Ajutor!“ „Oh!“ „Moise, te rugăm, ajută-ne!“ 

Din tabăra israeliţilor se auzeau strigăte şi urlete cumplite. 

„Alungă-i!“ 

„Oh, am fost muşcat! Ajutor!“ 

Ce se întâmplase? 

Fundal opţional: scenă cu munte. Pune pe israeliţi şi şerpii (de la ML-45 la ML-51). 

Toată tabăra era plină de şerpi veninoşi. Oamenii erau 
muşcaţi, şi toţi cei muşcaţi mureau. 

De unde veneau aceşti şerpi? De ce au invadat ei dintr-o dată 
tabăra? Ascultaţi ce spune Biblia. 

Citeşte Numeri 21:6. 

„Atunci Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi 
înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni 
în Israel.“ 

Dumnezeu trimisese aceşti şerpi! De ce? 

Ia figurile. 

Dumnezeu Îşi arătase de multe ori puterea şi dragostea faţă 
de israeliţi. Puteţi să-mi daţi câteva exemple? 

Permite copiilor să răspundă. 

(I-a eliberat din Egipt; a despicat Marea Roşie; le-a dat 
mâncare, haine, apă.) 

Cum au reacţionat israeliţii la tot ce a făcut Dumnezeu pentru 
ei? Un timp erau mulţumiţi, dar, de îndată ce aveau o  problemă 
sau dificultate, cârteau sau se răzvrăteau împotriva lui Moise şi 
Aaron. Făcând aceasta, ei se răzvrăteau de fapt împotriva lui 
Dumnezeu. Păcătuiau. 

Dar noi cum suntem? Gândiţi-vă la tot ce a făcut Dumnezeu 
pentru noi (ne-a dat familii, case, haine etc.). Toate acestea sunt 
daruri de la Dumnezeu. Suntem mulţumitori sau sunt momente 
când ne comportăm şi noi ca israeliţii?  

Dacă vorbim despre mâncare, eşti mulţumitor, sau poate 
spui: „O, mamă, iarăşi îmi dai asta! Ştii că nu îmi place tocana! În 
seara asta aş fi vrut friptură cu cartofi prăjiţi.“ Ai spus şi tu aşa? 
Mama pregăteşte mâncăruri gustoase pentru tine, şi tu te plângi 
mereu. Este această atitudine bună sau rea? Este rea, este 
păcătoasă. Ascultaţi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. 

Citeşte 1 Tesaloniceni 5:18a. 

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile …“ 

Dar ce spuneţi despre vacanţe? Poate că mama şi tata te duc 
la mare. „Asta este plictisitor, de ce nu putem merge într-un loc 
mai interesant? Prietenii mei merg la munte – nu este corect!“ Ai 
spus aceasta? Îi place lui Dumnezeu această atitudine faţă de 
părinţii tăi? Nu, este greşită, este păcătoasă. 

Poate că până la urmă nici noi nu suntem atât de diferiţi de 
israeliţi! Ei au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, aşa cum facem şi 
noi. 

Planşa 5-1 

ACN 

La acest punct arată scurt planşa 

5-3.  
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Pune pe israeliţi (ML-2, ML-3 şi ML-4). 

Era greu să călătoreşti prin pustiu. În timp ce mergeau în jurul 
ţării Edom, probabil că au avut parte de furtuni de nisip 
îngrozitoare, şi căldura arzătoare i-a făcut să tânjească după apă. 
Poate se gândeau: „De ce trebuie să mergem pe acest drum? Ar 
fi fost mai scurt să mergem prin ţara Edomului.“ 

Tocmai învinseseră o parte din duşmanii lor, şi probabil se 
gândeau că împăratul Edomului şi armata lui nu era o ameninţare 
prea mare. 

Ei trebuiau să-şi aducă aminte că Dumnezeu le dăduse 
victoria şi că Dumnezeu îi conducea pe un drum care ocolea 
Edomul, şi nu prin Edom. 

Puteţi ghici ce s-a întâmplat apoi? 

Adaugă Moise (ML-1). 

„De ce ne-ai scos din Egipt?“ 

„Nu mai avem apă.“ 

„Ne-am scârbit de această hrană proastă.“ 

De ce spuneau aşa ceva? Dumnezeu le-a dat mana. Fără ea 
ar fi murit de foame. Cum puteau ei să spună că s-au scârbit de 
darurile lui Dumnezeu? 

Nouă Dumnezeu ne-a dat însă un dar şi mai mare. Ştiţi care 
este acesta? 

Citeşte Ioan 3:16a. 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe 
singurul Său Fiu …“ 

Dumnezeu a dat cel mai preţios dar, pe Fiul Său, ca să fie 
Mântuitorul nostru, pentru ca noi să putem trăi. Fără Domnul Isus 
noi nu am avea nicio speranţă, căci păcatele noastre ne despart 
de Dumnezeu pentru totdeauna. 

Ce poţi să spui despre acest dar al lui Dumnezeu? Sper că 
sunt printre voi unii care spun: „Mulţumesc, Tată ceresc, pentru 
Domnul Isus“. Aceasta arată că aţi crezut în El ca Domn şi 
Mântuitor al vostru. 

Dar mă tem că unii dintre voi ar putea fi ca poporul Israel. Nu 
vreţi să urmaţi calea lui Dumnezeu pentru viaţa voastră, nu vreţi 
ca Domnul Isus să fie Mântuitorul vostru. 

Când respingi bunătatea Domnului faţă de tine, păcătuieşti 
împotriva Lui, aşa cum au făcut şi copiii lui Israel.  

Fă o pauză. Ia pe Moise (ML-1) şi pe israeliţi (ML-2, ML-3 şi ML-4). Pune pe 
israeliţi şi şerpii (de la ML-45 la ML-51).  

Dintr-odată, în tabăra israeliţilor, unde până atunci s-au auzit 
murmure şi cârtiri, acum se auzeau ţipete îngrozitoare. Peste tot 
se strecurau şerpi. Aceasta era pedeapsa lui Dumnezeu pentru 
păcatele poporului. Biblia ne spune că Dumnezeu este iubitor, 
blând şi răbdător. Însă Biblia vorbeşte şi despre Dumnezeu, ca 
fiind sfânt şi drept. El nu trece cu vederea păcatul. 

Dumnezeu fusese atât de bun şi răbdător cu poporul Israel, 
însă ei s-au răzvrătit iarăşi împotriva Lui. Dumnezeu i-a pedepsit. 

ACMN 

Planşa 5-2 

Planşa 5-3 
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Fiţi atenţi băieţi şi fete, şi voi sunteţi în mare pericol, dacă vă 
răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu. El, în dragostea Lui, a găsit o 
cale, pentru ca voi să puteţi să trăiţi. Calea este Fiul Său. Domnul 
Isus Hristos, care nu a avut niciun păcat, a luat pedeapsa pe care 
o meritaţi voi pentru păcatul vostru. El a murit, pentru ca cei care 
cred în El să poată trăi. El este singura voastră speranţă. Să nu 
gândiţi că Dumnezeu trece cu vederea păcatul vostru, pentru ca 
voi să continuaţi să faceţi ceea ce doriţi, spunându-vă că nu 
contează. Dumnezeul, care a pedepsit pe poporul Său în pustiu, îi 
va pedepsi şi pe cei care resping calea Sa spre mântuire, şi 
continuă să trăiască în păcatul lor. 

Israeliţii şi-au dat seama că ceea ce li se întâmpla se datora 
răzvrătirii lor împotriva lui Dumnezeu, aşa că au strigat către 
Moise.  

Adaugă pe Moise (ML-1). 

„Am păcătuit!“ 

„Cere-I lui Dumnezeu să îndepărteze şerpii!“ 

I-ai spus vreodată lui Dumnezeu: „Am păcătuit, te rog, iartă-mă?“ 

Dacă ştii că eşti vinovat de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, 
de încălcarea legilor Lui, prin lucrurile pe care le gândeşti, le spui 
sau le faci, atunci ai nevoie de iertarea Lui. 

A ascultat Dumnezeu rugăciunea lui Moise pentru poporul 
Israel? Da, Dumnezeu a ascultat, şi i-a spus lui Moise ce să facă, 
astfel ca cei care au fost muşcaţi de şerpi să fie salvaţi. Părea a fi 
foarte ciudat! 

Dumnezeu i-a spus: „Fă un şarpe de aramă. Pune-l într-o 
prăjină în pustiu, şi toţi cei care au fost muşcaţi de şerpi, să se 
uite la şarpele de aramă, şi vor trăi.“ 

Cu foarte mulţi ani mai târziu a venit la Domnul Isus un om, 
numit Nicodim. El dorea să ştie cum poate să fie mântuit. El nu 
fusese muşcat de niciun şarpe, dar, ca şi noi, nici el nu ascultase 
de Dumnezeu. El păcătuise, şi voia să fie scăpat de pedeapsa pe 
care o merita pentru păcatul său. 

Ascultaţi ce i-a spus Domnul Isus. 

Citeşte Ioan 3:14-15. 

„Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa 
trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“ 

Când Dumnezeu i-a spus lui Moise să ridice în pustiu şarpele 
de aramă, aşa încât toţi cei care se uitau la el să fie salvaţi de la 
moarte, aceasta era o imagine minunată a planului Său de a salva 
pe bărbaţi şi femei, băieţi şi fete din păcat. Fiul Său preaiubit, 
Domnul Isus Hristos, avea să fie ridicat pe o cruce. Acela care nu 
a avut niciun păcat, avea să sufere în agonie pe cruce în locul 
nostru. Minunata veste bună este că Domnul Isus a plătit pentru 
păcatele noastre prin moartea Sa, şi a treia zi a înviat din 
mormânt. Astăzi Isus este viu. Ce i-a spus El atunci lui Nicodim? 

„Oricine (aceasta înseamnă că şi tu) crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţa veşnică.“ 

Moise a ascultat de Dumnezeu. A făcut şarpele de aramă, l-a 
pus pe o prăjină şi l-a ridicat în pustiu. Ce a făcut poporul Israel? 

ACN 

Planşa 5-4 

ACN 

Planşa 5-5 

ACN 
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Pune prăjina cu şarpele ML-52. 

Crezi că au fost unii care au spus: „Nu astăzi, poate mă uit 
altă dată la şarpe?“ 

Sau poate alţii au spus: „Să mă uit la şarpele de pe prăjină? 
Niciodată! Cu ce mă ajută asta?“ 

Nu ştiu dacă au fost asemenea oameni. Să fi fost cineva aşa 
de neînţelept? 

Îmi imaginez că aceia care fuseseră muşcaţi şi-au dat seama 
că Dumnezeu le oferea o cale pentru a fi salvaţi; iar aceasta era 
singura lor speranţă. 

Poate că prietenii şi familia lor a trebuit să îi ajute, dar ei au 
ştiut că trebuie numai să privească şarpele de pe prăjină, şi vor fi 
salvaţi. 

Îţi dai seama că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu, şi ai 
nevoie să fii mântuit? Nu mai amâna! Vino astăzi, chiar acum, la 
Domnul Isus. Priveşte la El. Crede în El din toată inima. Doar El 
poate să te mântuiască. Aminteşte-ţi cuvintele lui Isus: 

„Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa 
veşnică“ (Ioan 6:47). 

Întrebări de recapitulare 

1. Care sunt câteva lucruri pentru care israeliţii I-ar fi putut 
mulţumi lui Dumnezeu? (apa izvorâtă din stâncă; prezenţa 
Lui în nor, Cuvântul lui Dumnezeu pe cele două table de 
piatră, protecţia împotriva duşmanilor, promisiunea unei 
ţări bune) 

2. Pentru ce îi puteţi mulţumi voi lui Dumnezeu? (Fiul Său, 
Biblie, familie, casă, haine) 

3. Cum au păcătuit israeliţii împotriva lui Dumnezeu? (Au 
cârtit.) 

4. Ce au spus ei despre pâinea pe care le-a dat-o 
Dumnezeu? („Ne-am scârbit de această hrană proastă.“) 

5. Când te plângi, ce faci de fapt? (Păcătuieşti.) 

6. Cum i-a pedepsit Dumnezeu pe israeliţi? (A trimis şerpi 
veninoşi, care au invadat tabăra şi au muşcat pe mulţi 
oameni.) 

7. Ce i-au spus israeliţii lui Moise? („Am păcătuit. Cere-i lui 
Dumnezeu să îndepărteze şerpii!“) 

8. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise? (Să facă un şarpe de 
aramă. Să îl pună pe o prăjină în pustiu, iar aceia care au 
fost muşcaţi de şarpe să privească la şarpele de aramă, şi 
vor trăi.) 

9. Cum a fost şarpele o imagine a ceea ce urma să se 
întâmple cu Domnul Isus? (Tot aşa urma să fie înălţat şi El 
pe o cruce, pentru ca noi să fim mântuiţi.) 

10. Ce trebuie să faci ca să fii mântuit? (Să priveşti la Domnul 
Isus. Să crezi în El din toată inima.)  

ACN 
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Sugestii pentru învăţător 

Predă lecţia în prima parte a programului 
tău. Continuă cu un timp de laudă, concen-
trându-te asupra bunătăţii lui Dumnezeu. Alege 
cântări care vorbesc despre bunătatea Lui. 
Foloseşte postere sau fotografii, care să 
dovedească bunătatea lui Dumnezeu – imagini 
care redau frumuseţea creaţiei, fotografii cu 
membrii unei familii etc. Aminteşte copiilor că 
cea mai mare dovadă a bunătăţii lui Dumnezeu 
este darul Său de mântuire în Domnul Isus 
Hristos. Rezervă un timp pentru rugăciune. 
Încurajează-i pe copii să se roage, lăudându-L 
şi mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru bunătatea 
Lui faţă de ei. 

Dă-le copiilor un carneţel cu promisiunile 
despre bunătatea lui Dumnezeu, găsite în 
lecţie. Dacă timpul îţi permite, spune-le despre 
ele şi la Grupul Vestea Bună. Încurajează pe 
copii să scrie pe carneţel şi promisiuni pe care 
le descoperă ei, în timpul lor de părtăşie cu 
Dumnezeu. 

Texte biblice pentru învăţător 

Numeri 27:12-23 

Deuteronom 31:1-8,11-12 

Deuteronom 34 

Luca 9:28-36 

Adevăr central 

Dumnezeu este bun 

Aplicaţie 

Pentru nemântuit: Dumnezeu, în bunătatea 
Lui, a dat pe Fiul Său pentru tine. Crede în El! 

Pentru mântuit: Recunoaşte bunătatea lui 
Dumnezeu faţă de tine. El ţi-a dat promisiunile 
Sale, cerul, învăţători creştini etc.  

Verset de memorat 

„Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în 
veci.“ Psalmul 100:5a 

Ajutoare vizuale 

 planşe: de la 6-1 la 6-6 

sau  

 figuri: de la ML-1, ML-2, ML-6, ML-26, 
ML- 37, ML-38 şi de la ML-53 la ML-61 

 fundal (opţional): scenă cu munte, decor 
cu cort şi nor 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

„Au trecut patruzeci de ani de când poporul 
Israel a plecat din Egipt …“ 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Bunătatea lui Dumnezeu faţă de Israel, 
pe parcursul celor patruzeci de ani în 
pustiu 

2. Moise se roagă pentru un alt conducător 
pentru popor 

3. Dumnezeu îi spune lui Moise să îl 

numească pe Iosua ACM 

4. Promisiunile lui Dumnezeu faţă de 

poporul Israel şi faţă de Iosua ACM 

5. Moise se urcă pe muntele Nebo şi vede 
ţara promisă 

6. Moartea lui Moise  ACMN 

7. Domnul Isus îi ia pe Petru, Ioan şi Iacov 
pe munte, ca să Se roage 

Punct culminant 

Schimbarea la faţă a Domnului Isus. Apar 

Moise şi Ilie şi vorbesc cu El  ACMN  

Ucenicii se trezesc. Petru vrea să facă trei 
colibe. 

Concluzie 

Sunt acoperiţi de un nor. Dumnezeu 
vorbeşte ucenicilor 

Lecţia 6 

Moise şi schimbarea la faţă 
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Lecţia 
Au trecut patruzeci de ani de când poporul Israel a plecat din 

Egipt. Este un timp lung, mult mai mult decât aţi trăit voi! Mai mult 
decât au trăit unii din părinţii voştri. Pe parcursul acestor ani 
Dumnezeu nu l-a dezamăgit niciodată pe poporul Său. Israeliţii au 
văzut de atâtea ori că Dumnezeul lor era bun. 

Cere copiilor exemple. 

Moise a trăit mulţi ani. Puteţi să-i calculaţi vârsta? 

A petrecut patruzeci de ani în Egipt, patruzeci în Madian şi 
patruzeci în pustiu. 

Pune pe Moise (ML-1). 

Moise ştia că el nu va intra în ţara pe care Dumnezeu 
promisese că o va da poporului Israel. De ce? 

Pune pe copii să răspundă. 

Ştia că avea să moară în curând şi era îngrijorat de soarta 
israeliţilor. Ce se va întâmpla cu ei, când nu vor mai avea niciun 
conducător? Moise s-a rugat: 

Pune decorul cu cortul şi norul, apoi înlocuieşte pe Moise (ML-1) cu figura ML-37. 

„Alege un conducător pentru poporul Tău. Poporul Tău are 
nevoie de un conducător care să îi conducă, aşa cum un păstor 
îşi conduce oile. 

Înlocuieşte pe Moise (ML-37) cu figura ML-1. Adaugă pe israeliţi (ML-2 şi ML-38).  

Dumnezeu i-a răspuns lui Moise: „Du-l pe Iosua înaintea lui 
Eleazar şi a poporului. Spune-i lui Iosua: «Dumnezeu te-a ales, ca 
să conduci poporul». Când israeliţii te vor auzi, vor asculta de 
Iosua.“ 

Cât de bun este Dumnezeu. În ciuda ocaziilor când poporul 
Israel nu L-a ascultat şi s-a răzvrătit împotriva Lui, Dumnezeu i-a 
iubit şi a pregătit un conducător pentru ei. 

Adaugă pe Iosua (ML-26) şi pe Eleazar (ML-53). 

Aşa cum israeliţii aveau nevoie de cineva care să îi conducă 
pe calea lui Dumnezeu, tot aşa au nevoie şi copiii creştini. Aveţi 
nevoie de oameni care să vă ajute să cunoaşteţi calea lui 
Dumnezeu pentru viaţa voastră. 

Amintiţi-vă, aveţi un duşman care doreşte ca voi să mergeţi în 
direcţia greşită. Satana are multe moduri prin care încearcă să vă 
facă să vă abateţi de la planul pe care îl are Dumnezeu pentru 
viaţa voastră. El poate folosi programe de televiziune, reviste şi 
chiar pe prietenii voştri, pentru a vă încuraja să credeţi şi să 
gândiţi lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. 

Dumnezeu, care este atât de bun, v-a dat conducători: 
învăţători creştini la şcoală, învăţători la Şcoala Duminicală, 
pastori şi învăţători la Grupul Vestea Bună, care vă pot ajuta în 
viaţa de credinţă. Ascultaţi ceea ce vă spun ei, luaţi în seamă 
sfaturile lor şi urmaţi exemplul lor. 

Ce ştiţi despre Iosua? 

Permite copiilor să răspundă. 

ACM 

Planşa 6-1 
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Iosua va fi un conducător bun. Ascultaţi cuvintele pe care i    
le-a spus Dumnezeu lui Moise pentru popor. 

Citeşte Deuteronom 31:6. 

„Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăi-
mântaţi de ei (oamenii din Canaan), căci Domnul Dumnezeul tău 
va merge El Însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.“ 

Apoi Moise i-a spus lui Iosua cuvintele lui Dumnezeu. 

Citeşte Deuteronom 31:7-8. 

„Întăreşte-te şi îmbărbătează-te. Căci tu vei intra cu poporul 
acesta în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor lor că le-o va da, şi 
tu îi vei pune în stăpânirea ei. Domnul Însuşi va merge înaintea ta, 
El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme 
şi nu te înspăimânta!“ 

Ce bun a fost Dumnezeu, că a dat lui Iosua şi poporului 
aceste promisiuni şi încurajări. 

Dumnezeu este şi astăzi bun faţă de copiii Lui. Pe măsură ce 
citim Cuvântul Său, Biblia, descoperim multe promisiuni. Haideţi 
să ne uităm la câteva dintre ele.  

Foloseşte cu copiii mai mari metoda sabiei în teacă, pentru a găsi următoarele 
versete. Dacă grupul tău este format din copii mai mici, pregăteşte câteva 
versete vizualizate potrivit cu vârsta lor. 

Ioan 3:36a: „Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică.“ 

Ioan 10:27-28: „Oile mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi 
ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi 
nimeni nu le va smulge din mâna Mea.“ 

Psalmul 32:8: „Eu“ – zice Domnul – „te voi învăţa şi-ţi voi 
arăta celea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea 
privirea îndreptată asupra ta.“ 

Evrei 13:5b: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te 
voi părăsi.“ 

Gândeşte-te la copiii mântuiţi din grupul tău. În ce fel au ei nevoie să fie 

încurajaţi? Dacă vrei, foloseşte alte versete, mai potrivite pentru nevoile lor. 

Ce bun este Dumnezeu cu noi! Ce bun a fost Dumnezeu cu 
poporul Israel! Ce bun a fost Dumnezeu cu Moise! 

Moise a reamintit poporului să se închine lui Dumnezeu şi să 
asculte de El, apoi a plecat singur pe muntele Nebo. 

Înlocuieşte pe Moise (ML-1) cu figura ML-6. 

Dumnezeu i-a arătat lui Moise de pe munte ţara minunată a 
Canaanului, de la nord la sud, de la est la vest. Nu a fost 
Dumnezeu bun, când i-a permis lui Moise să vadă ţara? 

Ia-l pe Moise (ML-6). 

Moise nu s-a mai coborât de pe acel munte. El a murit pe 
Muntele Nebo. Cine l-a îngropat pe Moise? Biblia ne spune că 
niciun om nu a fost cu el, ci Dumnezeu Însuşi l-a îngropat pe 
Moise (Deuteronom 34:6). 

Moise nu a intrat în ţara Canaan, dar Moise este în cer, care 
este mult, mult mai bun decât orice ţară de pe lumea aceasta. 
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Moise, dătătorul legii 

Dacă Îl cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitor, eşti fericit ştiind 
că Dumnezeu pregăteşte pentru tine un loc în cer? Ascultă ce a 
spus Domnul Isus. 

Citeşte Ioan 14:2. 

„În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa,     
v-aş fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc.“ 

Poate că nu eşti încântat de această promisiune. Poate că îţi 
este teamă, pentru că nu-L cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitor. 
Gândeşte-te din nou la promisiunile pe care le-am menţionat mai 
înainte. Îţi aminteşti ce spune Ioan 3:36a? 

„Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică …“ 

Noi nu merităm altceva de la Dumnezeu, decât pedeapsă, 
pentru păcatul nostru. În bunătatea Lui, Dumnezeu a găsit o cale 
pentru ca tu şi eu să putem fi iertaţi. Pentru păcatul nostru a plătit 
cu viaţa Sa Domnul Isus Hristos, Fiul fără păcat al lui Dumnezeu. 
Astăzi, acum, în acest minut, dacă crezi în El din toată inima, 
promisiunea lui Dumnezeu este că ai viaţa veşnică. 

La multe sute de ani după moartea lui Moise, Domnul Isus a 
luat pe trei dintre ucenicii Săi – pe Petru, Iacov şi Ioan – pe un 
munte, ca să Se roage. Dar curând ucenicii au adormit. 

Ia toate figurile. Pune pe Isus (ML-54), ucenicii dormind (ML-55) şi imagini pentru 
fundal (ML-55a, ML-56 şi ML-57). 

În timp ce Isus Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, iar 
hainele Lui au devenit albe, strălucitoare. Era îmbrăcat în gloria 
Lui cerească.  

Ia pe Isus (ML-54). Adaugă pe Isus (ML-58), pe Moise (ML-59) şi pe Ilie (ML-60). 

Dintr-odată Moise împreună cu Ilie, un profet care este în cer 
cu Dumnezeu, au venit la Isus pe munte. Unde erau ei? În ţara 
Canaan! Ce cinste specială avea Moise să fie în ţara promisă 
împreună cu Isus, Fiul lui Dumnezeu! Ce bun este Dumnezeu! 

Acolo, pe munte, Moise şi Ilie au avut privilegiul să vorbească 
cu Domnul Isus despre cel mai important eveniment, care avea să 
aibă loc vreodată în universul nostru. Care era acela? Au vorbit 
despre moartea Domnului Isus Hristos pe cruce. 

Ce măreţ! Dumnezeu-Fiul a părăsit cerul şi a venit în această 
lume să sufere crunt şi să moară ca un criminal pe o cruce, pentru 
păcătoşi ca israeliţii, ca tine şi ca mine. Datorită faptului că El a 
murit şi a înviat, au fost înfrânţi păcatul, Satana şi moartea. Prin 
moartea Sa suntem şi noi salvaţi. Fără moartea Lui nu ar exista 
speranţă, ci doar pedeapsă pentru păcatul nostru. 

Doreşti să-I ceri Domnului Isus să te mântuiască, dar ai 
anumite nelămuriri? Te voi ajuta cu plăcere să ştii ce spune Biblia. 
Vino şi vorbeşte cu mine la terminarea programului. Voi sta lângă 
masă (sau numeşte un alt loc potrivit). 

Ce bun a fost Dumnezeu cu Moise, când i-a permis să stea 
cu Domnul Isus pe munte! Recunoşti cât de bun a fost Domnul şi 
cu tine? Ai avut privilegiul să auzi toate aceste adevăruri minunate  
din Biblie. În lume sunt milioane de oameni care nu ştiu nimic 
despre Isus. 

ACN 

ACM 

Planşa 6-4 

Planşa 6-3 

ACMN 

Planşa 6-5 



Moise, dătătorul legii 

40 

Când Moise şi Ilie erau pe punctul de a pleca, cei trei ucenici 
s-au trezit. 

Înlocuieşte pe ucenicii dormind (ML-55) cu ucenicii treji (ML-61). 

Imaginaţi-vă surprinderea şi teama lor! Petru, neştiind ce să 
zică, a întrebat dacă puteau să construiască trei colibe pe munte 
– una pentru Isus, una pentru Moise şi una pentru Ilie. Dar      
dintr-odată i-a acoperit un nor, şi Dumnezeu a vorbit din nor: 
„Acesta este Fiul Meu preaiubit; de El să ascultaţi!“ 

Ia pe Moise (ML-59) şi pe Ilie (ML-60). 

Când norul a dispărut, ucenicii L-au văzut doar pe Domnul 
Isus. Ce bun a fost Dumnezeu cu ei, că le-a permis să vadă şi să 
audă asemenea lucruri minunate. Dumnezeul nostru este bun! 

Psalmul 100:5 „Domnul este bun, bunătatea Lui ţine în veci.“ 

 

Întrebări de recapitulare 

1. Cât timp a petrecut poporul Israel în pustiu? (patruzeci de 
ani) 

2. Câţi ani avea Moise când au ajuns la graniţa ţării promise? 
(o sută două zeci de ani) 

3. De ce i-a spus Dumnezeu lui Moise că nu putea să intre în 
Canaan? (Pentru că n-a ascultat de Dumnezeu, şi a lovit 
stânca.) 

4. Ce I-a cerut Moise Domnului să-i dea poporului? (un alt 
conducător) 

5. Pe cine a ales Dumnezeu pentru această slujbă? (pe 
Iosua) 

6. De ce au nevoie copiii creştini de conducători? (Ca să îi 
înveţe şi să le arate calea lui Dumnezeu pentru viaţa lor.) 

7. Completaţi această frază: „_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ şi 
îmbărbătează-te, nu te _ _ _ _ “, din Deuteronom 31:7, 8. 
(Întăreşte-te, teme.) 

8. Completaţi această frază: „… Domnul Însuşi va merge cu 
tine. El nu te va _ _ _ _ _ _ şi nu te va _ _ _ _ .“ Din 
Deuteronom 31:8. (părăsi, lăsa) 

9. Ce a văzut Moise de pe muntele Nebo? (ţara promisă) 

10. Spuneţi un lucru deosebit care s-a întâmplat după moartea 
lui Moise? (El a fost îngropat de Dumnezeu.) 

11. Cine a apărut împreună cu Domnul Isus, la schimbarea Sa 
la faţă? (Moise şi Ilie) 

12. Moise şi Ilie au vorbit cu Domnul Isus despre moartea Lui. 
De ce a fost moartea Lui aşa de importantă? (Doar prin 
moartea Lui putem fi noi mântuiţi.)  

 

 

Planşa 6-6 

Luca 9:35 
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Modele pentru decor 
Măreşte şi fotocopiază modelele, pentru a se potrivi la dimensiunea tablei tale de flanelograf, 

apoi copiază-le pe flanel.  

stâncă – lecţiile 1 şi 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apă – lecţiile 1 şi 4 
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Modele pentru decor 

 
nor de foc – lecţia 1  

nor gros – lecţiile 1 şi 2  

Acest model poate fi folosit şi ca nor gros, pentru lecţiile 1 şi 2, şi ca nor de foc pentru lecţia 1. 
Colorează-le pe fiecare adecvat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cortul întâlnirii şi norul – lecţiile 3, 4 şi 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
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Paşi pentru sfătuirea copilului care vrea să vină la Hristos 

1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi oamenii vor merge în 
cer; că nimeni nu este atât de bun, pentru a merita cerul; şi că plata 
păcatului este moartea veşnică – despărţirea de Dumnezeu (Rom. 
3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21, 24). 

2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără plată, pentru că 
Isus a murit în locul nostru pe cruce, a fost îngropat şi a treia zi a 
înviat (Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Cor. 15:3, 4). 

3. Ajută-l să primească darul mântuirii – pe Isus Hristos – crezând în 
El ca Mântuitor (Ioan 1:12; Apoc. 3:20). 

4. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să primească siguranţa 
mântuirii (Ioan 3:36; Apoc. 3:20; Evrei 13:5). 

5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei 10:32). Această 
mărturie poate să ţi-o facă întâi ţie, apoi altor învăţători, mai târziu 
prietenilor, iar dacă are ocazia unui grup sau bisericii.  
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