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Introducere
Cartea „Iosua“ nu reprezintă doar înregistrarea unor evenimente istorice care au avut loc când evreii
au intrat în țara promisă, ci ea dezvăluie o parte din revelația Persoanei lui Dumnezeu față de
poporul Israel. Ne spune cum Dumnezeu S-a ocupat de poporul Lui în acest moment important din
istoria lor.
Acela care a lucrat într-un mod așa de minunat pentru poporul Lui acum 3.400 de ani poate și astăzi
să mântuiască, să apere, să călăuzească și să-i întărească pe copii. Rugăciunea noastră este ca
prin aceste lecții, copiii să ajungă la o relație personală cu Domnul și să experimenteze lucrarea Lui
în viaţa lor.
Această serie de lecții nu are în primul rând caracter evanghelistic, deși mesajul Evangheliei a fost
inclus în multe locuri. Poți scoate în evidență nevoia mântuirii în alte părți din program – de exemplu,
în cântări, într-o scurtă lecție cu obiect sau cu ajutorul unei povestiri misionare.
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 un pas 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 dintre ele a fost ales un singur adevăr central. 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.
Vei observa faptul că 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 precum: „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, deşi în grup sunt
numai fete, sau poate aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai copii
mici. Fă schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna Cuvântul lui
Dumnezeu să fie aplicat la viaţa lor.
Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a veni la
Domnul Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu-ţi 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, sunt momente în care ei vor dori un sfat privitor la o situaţie
dificilă, sau au nevoie de o clarificare cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; sunt într-o
situaţie în care nu ştiu ce spune Biblia despre ce ar trebui să facă; au dorinţa să-ţi împărtăşească o
problemă pe care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti singurul lor sprijin
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 ei, în acelaşi timp în care
faci invitaţia 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.
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Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Dacă da, aş vrea să-ţi
explic ce spune Biblia despre aceasta. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta
lângă … (dă un punct de reper). Să ţii minte, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta,
dar eu te ajut bucuros să înţelegi mai bine cum poţi veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine
lângă …“
Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ai crezut în Domnul Isus, ca Mântuitorul tău, şi nu mi-ai spus niciodată aceasta, o poţi face
acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să ştiu dacă ai crezut în
Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi să te ajut.“
Imagini pentru lecție
Exersează acasă întoarcerea imaginilor, ca să te obișnuiești cu ele, și să poți să arăți la clasă
imaginea potrivită la momentul potrivit.
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. Dacă le predai pe toate şase, probabil ei nu-şi vor mai
aminti bine niciunul din ele.
Ajutoare vizuale suplimentare
La fiecare lecţie scrie pe un carton adevărul central. (Foloseşte litere mari de tipar, ca şi copiii mici să le poată
citi.) Fixează cartonul pe tablă (cu blu-tack) înainte de începerea orei sau în momentul în care
menţionezi pentru prima dată adevărul central din lecţie.
Ajutoare adiţionale la text
În dreapta şi în stânga textului sunt date informaţii contextuale şi idei facultative, prin care poţi atrage
interesul la lecţia predată.
Aceste idei sunt concepute pentru integrarea unor stiluri diferite de predare. 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 numai în măsura în care îţi permite timpul.
Întrebări de recapitulare
Pentru fiecare lecţie sunt date câteva întrebări de recapitulare. Ele pot fi folosite după predarea
lecţiei sau în săptămâna următoare, înainte de predarea lecţiei noi.
Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate fi ocazia ideală de a fixa cele
predate, iar în acelaşi timp este 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 trebuie 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 timpul de recapitulare este mult mai mult decât o
competiţie, el 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 de ansamblu
Lecția
1. Iosua este ales
de Dumnezeu să
conducă poporul

Adevărul
central

Nemântuiți: Nu lăsa ca teama că
nu ai putea să trăiești
o viață creștină să te
împiedice să crezi în
Hristos.
Mântuiți: Fii încurajat că
Dumnezeu este cu
tine și în tine.

„Întărește-te și
îmbărbătează-te; nu te
înspăimânta şi nu te
îngrozi, căci Domnul,
Dumnezeul tău, este cu
tine în tot ce vei face.“
Iosua 1:9

Dumnezeu Îşi
protejează copiii

Nemântuiți: Crede în Hristos și vei
fi mântuit.

„Acum dar nu este nici o
osândire pentru cei ce
sunt în Hristos Isus.“
Romani 8:1

Iosua 2:1-24

Mântuiți:

Nu te teme.
Încrede-te în El ca să
îți dea biruință asupra
păcatului.

3. Căderea
Ierihonului
Iosua 3:1 – 4:18
Iosua 5:13 – 16:27

Dumnezeu dă
biruință copiilor
Săi

Mântuiți:

4. Păcatul lui Acan

Dumnezeu
poruncește
copiilor Săi să fie
sfinți

Nemântuiți: Începe să trăiești o
viață sfântă, crezând
în Hristos, ca El să te
facă desăvârșit
înaintea lui
Dumnezeu.
Mântuiți: Ascultă de poruncile
lui Dumnezeu şi arată
că Îi aparţii Lui.

Iosua 7:1-26

5. Povestirea
despre gabaoniți

Dumnezeu vrea
ca toţi copiii Lui
să depindă de El

Iosua 9:1 – 10:27

6. Iosua își ia
rămas bun de la
popor
Numeri 13:17-33
Iosua 14:1-15;
Iosua 23:1 – 24:26

Versetul de
memorat

Dumnezeu dă
putere copiilor
Săi

Numeri 27:15-23
Deuteronom 31:7
Deuteronom 34:9
Iosua 1:1-18
2. Funia cărămizie
la fereastră

Aplicația

Recapitulează
adevărurile
predate în lecțiile
1-5.
Încheie cu
adevărul:
Dumnezeu îi va
lua pe copiii Săi
la cer
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Mântuiți:

Încrede-te în
Dumnezeu când
Satana te ispitește,
când ai de luat hotărâri
sau când trebuie să
faci lucruri grele.

Recapitulează aplicațiile de la
lecțiile precedente.

„Strigăte de biruință și de
mântuire se înalță în
corturile celor neprihăniți:
dreapta Domnului câștigă
biruința!“
Psalmul 118:15
„Fiți sfinți, căci Eu sunt
sfânt.“
1 Petru 1:16

„Încrede-te în Domnul din
toată inima ta și nu te
bizui pe înțelepciunea ta!“
Proverbele 3:5

Recapitulează 1 Petru
1:16 și Proverbele 3:5.
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Lecția 1
Iosua este ales de Dumnezeu să conducă poporul
Text biblic pentru învățător
Numeri 27:15-23
Deuteronom 31:7, 34:9
Iosua 1:1-18
Adevăr central
Dumnezeu dă putere copiilor Săi

Schița lecției
Introducere
„Domnișoara Cristina pleacă …“
Desfășurarea evenimentelor
1. Moise Îi cere lui Dumnezeu un urmaș
2. Dumnezeu spune că este Iosua
ACN

Aplicație
Nemântuit: Nu lăsa ca teama că nu vei putea să
trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu
să te împiedice să crezi în Hristos.
Mântuit:

Fii încurajat că Dumnezeu este cu
tine și în tine.

Verset de memorat
„Întărește-te și îmbărbătează-te; nu te
înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul,
Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei
face.“ Iosua 1:9
Ajutoare vizuale


Planșele: 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5 și 1-6



Fâșie de hârtie cu cuvântul „Iosua“
scris pe ea;



Adevărul central scris pe un carton pe
care învățătorul îl arată de fiecare dată
când este predat un aspect al
adevărului;



Folosește cartonul cu versetul de
memorat când versetul este citat în
lecție.

3. Moise îl aduce pe Iosua înaintea
poporului
4. Moise îi spune lui Iosua: „Fii tare“
ACM
5. Moise moare
6. Dumnezeu vorbește lui Iosua: „Fii
tare“
ACM
Punctul culminant
Iosua spune căpeteniilor oștirii: „Pregătiți-vă să treceți Iordanul“
Concluzie
Iosua vorbește unora din popor
Poporul îl încurajează: „Fii tare“
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Predarea versetului de memorat
„Întărește-te și îmbărbătează-te; nu te înspăimânta … căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei
face.“ Iosua 1:9

Introducere
V-a fost vreodată teamă? Care sunt câteva lucruri de care v-a fost teamă?
Iosua, bărbatul din lecția noastră, avea motive întemeiate să îi fie frică și vom afla de ce. Dar
ascultați ce i-a spus Dumnezeu.
Prezentare
Citește versetul din Biblie. Dacă copiii au Biblii arată-le cum să îl găsească. Dacă nu au, arată-le
unde se află versetul în Biblia ta. Arată versetul vizualizat și citiți-l împreună.
Explicare
Întărește-te și îmbărbătează-te; nu te înspăimânta – Dumnezeu a spus să fii curajos, pentru că
Domnul, Dumnezeul tău este cu tine. Dacă eşti copilul Său, Dumnezeu este cu tine în tot ce vei face,
– în orice vreme, în orice loc, în orice situație.
Aplicare
Mântuit:
Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, El a promis că va fi cu tine oriunde vei fi.
Indiferent ce se întâmplă în viața ta acum, Domnul îți spune să fii tare și să nu-ți fie teamă pentru că
El este acolo cu tine.
Nemântuit: Dacă nu-L cunoști pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău, această promisiune nu este
pentru tine. Nu vrei să crezi astăzi în El, şi El să vină prin Duhul Sfânt să locuiască în tine? Apoi
versetul de memorat va fi valabil și pentru tine. Isus va fi cu tine în tot ce vei face. Nu te va părăsi
niciodată.
Repetare
Folosește o metodă distractivă pentru a repeta versetul. De exemplu: Cei cu ochii albaștri se ridică și
spun versetul. Cei care au un frate în familie, cei care au o soră, cei cărora le place înghețata …
Spune lucruri care se potrivesc copiilor din grupul tău, pentru a-i face să se ridice și să spună
versetul.
Caută un cântec potrivit („Oare nu ți-am poruncit), pentru a-l cânta pe parcursul programului. Prin
aceasta îi ajuți pe copii să-și amintească versetul și întărești învățătura lecției.
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Lecția
„Închipuie-ți! Domnișoara Cristina pleacă!“, i-a spus Nadia mamei
sale cu tristețe.
„Oh, nu! Îţi va lipsi foarte mult, este o învățătoare așa de bună“, i-a
răspuns mama ei.
„Și, de asemenea, e o învățătoare drăguță, nimeni dintre noi nu
vrea ca ea să plece“, a continuat Nadia.
„Mă întreb cine îi va lua locul“, a spus mama.
„Nu știu, dar sunt sigură că nu ne va plăcea de ea. Nimeni nu va
putea lua locul domnișoarei Cristina“, a fost părerea Nadiei.
Poate că mulți dintre oamenii lui Dumnezeu, israeliții, au simțit la
fel ca Nadia și colegii ei. Moise a fost conducătorul lor de când se
știau; iar acum au auzit că nu îi va mai conduce. Unii poate că
vorbeau între ei așa:
„Dar el este acela care ne-a scos din Egipt, nu putem continua
fără el.“
„Tatăl meu vorbea adesea despre minunile pe care Moise le-a
făcut prin puterea lui Dumnezeu.“
„Nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum Îl cunoaște Moise.“
„Cine va putea vreodată să îi ia locul?“
Numeri 27:15-23; Deuteronom 31:7,8; 34:9
Ar fi fost foarte dificil pentru oricine să preia misiunea lui Moise și
să conducă poporul lui Dumnezeu. Cine avea să fie ales? Moise
L-a întrebat pe Domnul despre aceasta.
„Te rog, Doamne, alege un bărbat care să conducă poporul“, s-a
rugat el.

Imaginea 1-1
Domnul i-a răspuns lui Moise: „Ia-l pe Iosua (arată o foaie de hârtie
pe care este scris cuvântul „Iosua“) şi fă-l conducător peste tot
poporul. Adu-l în fața preotului Eleazar și în fața întregului popor.
Apoi anunţă înaintea tuturor că Iosua este noul lor conducător.“
Era oare Iosua în stare să conducă două milioane de oameni? Toți
acești oameni aveau nevoie de apă și hrană. Aveau nevoie de
locuri de poposire. Soldații trebuiau să fie pregătiți să lupte în
bătălii pentru că erau mulți dușmani în țara pe care Dumnezeu
promisese să le-o dea. Era Iosua un fel de Superman? Nu – deloc.
Dar Dumnezeu îl alesese pentru această slujbă importantă, și
Dumnezeu urma să îl ajute pe Iosua așa cum îl ajutase și pe
Moise. Dumnezeu nu cere nimănui să facă ceva, fără să-l și ajute
să facă acel lucru. Când devii copil al lui Dumnezeu și crezi în Isus
Hristos ca Mântuitor, Dumnezeu așteaptă ca tu să trăiești într-un
mod care să-I fie plăcut Lui. Dar El îți dă tot ajutorul de care ai
nevoie ca să faci aceasta. Dumnezeu-Duhul Sfânt vine să
locuiască în tine și El te ajută să fii sincer și bun. El te ajută să te
rogi. El te ajută să spui altora că ești mântuit.
9
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ACN
Folosește pronumele personal
„tu“ când aplici adevărul
central.
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Poate că este cineva astăzi aici care vrea într-adevăr să fie
mântuit, să fie un copil al lui Dumnezeu. Dar este ceva ce te-a
oprit să crezi în Domnul Isus – îți este teamă că n-ai putea să
trăiești o viață după voia lui Dumnezeu. Te rog să îți amintești că
Dumnezeu îți dă putere să trăiești pentru El. Bineînțeles că este
imposibil să trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu până nu ești
mântuit, crezând în Isus Hristos ca Mântuitor. Dar atunci când faci
aceasta, Duhul Sfânt va locui în tine și El te va ajuta să trăiești
pentru Dumnezeu. Citim în Biblie că Duhul Sfânt a locuit și în
Iosua.

Imaginea1-2
Imaginea 1-2

De-a lungul timpului Iosua se dovedise a fi un om devotat şi
credincios. Când spionii trimişi în Canaan au îngrozit poporul, prin
raportul lor înfricoşător despre oamenii din Canaan, Iosua şi Caleb
au căutat să încurajeze poporul, spunându-le că Domnul va da în
mâinile lor ţara aceea plină de roade bune. Spionii chiar tăiaseră o
ramură de viţă cu un strugure, şi l-au dus câte doi, cu ajutorul unei
prăjini. Iosua luptase vitejeşte şi în bătălia împotriva amaleciţilor, şi
îşi arătase credincioşia faţă de Dumnezeu şi în alte situaţii.
Iosua îi slujise lui Moise din tinerețe, așadar Moise îl cunoștea
bine pe Iosua. Moise s-a grăbit să facă ceea ce Dumnezeu îi
spusese.

Imaginea 1-3
Imaginea 1-3
Pune preșcolarii să mimeze că
îngenunchează și ei împreună
cu Moise.

El a trimis un mesaj prin tabără, ca toți oamenii să se strângă la un
loc. Era un eveniment important. Toţi trebuiau să fie de faţă la
această investire a lui Iosua în funcţia de conducător al poporului.
Trebuiau să asculte ce spunea Moise şi care erau îndatoririle lor.
Eleazar, preotul, stătea în față.

Imaginea 1-4
Moise l-a adus pe Iosua în față și și-a pus mâinile pe capul lui. El a
spus poporului: „Acesta este noul vostru conducător, trebuie să
ascultați de el.“
Oare cum s-a simțit Iosua în timp ce privea acea mulțime imensă
de oameni? Curând ei vor trebui să treacă râul Iordan. Nu exista
niciun pod și nicio barcă. Dușmanii de pe noul teritoriu erau vicleni
și răi.

Imaginea 1-4
Pune copiii să se ridice și să
cânte „Oare nu ți-am
poruncit?“, pentru a le reaminti
versetul de memorat.

Cu siguranță Iosua s-a simțit slab, atât de slab! Dar Moise i-a
spus: „Iosua, fii tare și curajos în timp ce conduci poporul în țara
promisă. Domnul Însuși va merge înaintea ta și va fi cu tine. El nu
te va părăsi niciodată. Nu-ți fie teamă! Nu te descuraja!“ Cred că
asemenea cuvinte l-au ajutat pe Iosua să fie puternic și curajos.
Desigur că misiunea care i-a fost încredințată era grea pentru
Iosua, dar nu era grea pentru Dumnezeu. Dumnezeu îl va ajuta să
fie puternic și curajos. Iosua nu va fi niciodată singur, Dumnezeu
va fi întotdeauna cu el. Faptul că a știut că Dumnezeu nu-l va
10
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părăsi niciodată l-a ajutat pe Iosua să fie puternic.
Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, El îți promite: „Nicidecum n-am
să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi“ (Evrei 13:5). Nu te ajută
aceasta să fii puternic și curajos?

ACM

Poate că știi cum s-a simțit Iosua. Ai crezut în Domnul Isus ca să-ți
ierte păcatele și știi că ești copilul lui Dumnezeu. Dar îți dai seama
că este așa de greu să faci lucrurile care Îi fac plăcere lui
Dumnezeu. La școală toți fac parte dintr-un cerc de prieteni și ei
fac uneori lucruri rele, lucruri obraznice; râd la glume care nu sunt
curate sau frumoase; nu ascultă de învățător.

Spune-le copiilor de situații
grele în care Domnul va fi cu
ei. Îndeamnă-i să se încreadă în
El, ca să aibă curaj, răbdare și
putere. Amintește-le să Îi
mulțumească lui Dumnezeu
pentru prezența Sa.

Este așa de greu să nu faci aceste lucruri. Pare imposibil să fii
destul de curajos și să spui celorlalți că ești mântuit. Dumnezeu îți
spune și ție așa cum i-a spus lui Iosua: „Întărește-te și
îmbărbătează-te; nu te teme … pentru că Domnul, Dumnezeul tău
este cu tine în tot ce vei face.“ (Iosua 1:9).

Repetați împreună versetul de
memorat.

Dumnezeu este cu tine și în sala de clasă. El te va ajuta să fii
ascultător, chiar dacă toți ceilalți sunt neascultători. Cere-I ajutorul
și fă ceea ce este corect. Vei experimenta tu însuți că Dumnezeu îi
face pe copiii Lui puternici. Și Iosua avea să descopere acest
lucru.

Imaginea 1-5
Iosua 1:1-9
Într-una din zile a avut loc un eveniment trist, şi toţi israeliţii au
plâns. Moise urcase pe munte, și nu s-a mai întors. El a murit
acolo.
Iosua trebuie să se fi simțit trist și singur, deoarece nu va mai
putea să-i ceară sfaturi lui Moise.
Dumnezeu este iubitor și bun, și El i-a vorbit lui Iosua: „Moise,
slujitorul meu este mort. Acum tu și toți acești oameni trebuie să vă
pregătiți să treceți râul Iordan spre țara pe care am să v-o dau. Vă
voi da fiecare bucată de pământ pe care veți călca. Așa cum am
fost cu Moise, așa voi fi și cu tine, Iosua! Nu te voi părăsi
niciodată. Fii tare și curajos!“ Era minunat să audă aceste cuvinte
de la Dumnezeu Însuși.
Da, Dumnezeu dă putere copiilor săi prin faptul că este cu ei și în
ei. Aceasta nu înseamnă că vor avea mușchi puternici sau că vor fi
cei mai buni alergători din clasă, ci înseamnă că cei care sunt copii
ai lui Dumnezeu pot să trăiască pentru El chiar și când este greu.

Imaginea 1-5

ACM

Urma să fie greu și pentru Iosua, iar Dumnezeu a vrut să-i mai
spună ceva: „Iosua, ai grijă să asculți de Mine. Citește cartea legii,
cugetă asupra ei zi și noapte, și împlinește ce scrie în ea.“ Cartea
legii cuprindea primele cărți ale Bibliei. Puteți să-mi spuneți care
sunt ele? (Geneza, Exodul, Levitic, Numeri, Deuteronom).
Dumnezeu s-a folosit de Moise pentru a scrie aceste cărți, iar
acum îi spunea lui Iosua să le citească și să asculte de ceea ce
este scris în ele. Aceasta îl va ajuta să fie puternic.
Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, fă-ți timp să citești un pasaj din
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Biblie în fiecare zi. Încearcă să-ți amintești ce ai citit și, când
Dumnezeu îți spune să faci ceva, cere-I ajutorul ca să poți fi
ascultător. Dumnezeu se va folosi de aceasta ca să te facă un
creștin puternic. Și Iosua a trebuit să citească, și să-și amintească
să împlinească partea de Biblie pe care o avea.
De asemenea, el a trebuit să păstreze în condiții bune cartea legii,
ca ea să fie în siguranță în timp ce se pregăteau pentru partea cea
mai emoționantă a călătoriei lor.
Imaginea 1-6
Iosua 1:10-18
Imaginea 1-6
Caută să transmiți prin vocea şi
expresia feței tale, emoția lui
Iosua la acest moment.

Iosua trebuie să fi fost emoționat. În sfârșit, mergeau spre țara
Canaan. Acum patruzeci de ani fusese acolo ca spion și și-a
amintit că era un loc bun și frumos. În curând el va locui acolo.
Și-a chemat căpeteniile oștirii și le-a dat instrucțiuni: „Mergeți
printre oameni și spuneți-le: «Pregătiți-vă provizii. Peste trei zile
veți trece râul Iordan și veți cuceri țara pe care v-o dă Domnul.»“
Vestea s-a răspândit repede, și în curând toată lumea era
pregătită. Iosua a trebuit să dea instrucțiuni speciale unora dintre
oameni. Ei au ascultat cu atenție, la fel cum ar fi făcut și față de
Moise. Și ei au promis să se supună lui Iosua.
Apoi și-au încurajat noul conducător. Știți ce i-au spus? „Fii tare și
curajos!“ Acestea erau cuvintele pe care atât Moise, cât și
Dumnezeu i le spuseseră lui Iosua. Acum el le auzea pentru a treia
oară. În același fel Dumnezeu se folosea de acești oameni pentru
a-l ajuta pe Iosua să fie tare.

ACM
Fă referire la versetul de
memorat, și îndeamnă copiii să
se încreadă în Dumnezeu, ca El
să le dea curaj să fie buni
creștini.

Dumnezeu se folosește adesea de alți oameni mântuiți ca să-i
ajute pe copiii Lui să fie puternici. Așa s-a întâmplat cu Andreea.
Ea a fost mântuită, dar mama ei i-a interzis să meargă la Școala
Duminicală sau la Grupul Vestea Bună. Dar avea voie să viziteze
familia Florescu, iar aceștia erau mântuiți. Când Andreea avea o
întrebare sau o problemă, îi spunea doamnei Florescu despre ea.
Doamna Florescu a ajutat-o adesea să găsească răspunsul în
Biblie, apoi se rugau împreună. Acele vizite la familia Florescu au
ajutat-o într-adevăr pe Andreea să devină o creștină puternică.
Dacă ești mântuit și ai un motiv despre care vrei să vorbim și să ne
rugăm împreună, poți veni să stăm de vorbă la sfârșitul
programului. Te voi asculta și te voi ajuta să găsești răspunsurile în
Cuvântul lui Dumnezeu.
Dumnezeu chiar se folosește de ceilalți copii ai Săi ca să ne ajute,
așa cum S-a folosit de unii oameni pentru a-l încuraja pe Iosua.
Iosua avea nevoie de încurajare în timp ce se gândea la marea
încercare ce avea să urmeze … trecerea râului, cucerirea cetăților
și a munților. Dar Iosua știa că Dumnezeu era cu El.

ACM

Voi, copiii care aparțineți lui Dumnezeu, puteți fi și voi siguri de
aceasta. Încredeți-vă în Domnul, ca El să vă întărească, și
aduceți-vă aminte aceste cuvinte frumoase: „Întărește-te și
îmbărbătează-te; nu te înspăimânta … pentru că Domnul,
Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.“ (Iosua 1:9).
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Întrebări de recapitulare
1.

Cine a fost ales de Dumnezeu să ia locul lui Moise? (Iosua)

2.

Unde va conduce Iosua poporul? (spre Canaan)

3.

De ce a putut Iosua să fie puternic și curajos? (Domnul era
cu el.)

4.

Cum îi face Dumnezeu pe copiii Lui puternici? (Prin faptul că
este cu ei și Duhul Sfânt este în ei.)

5.

De la cine a auzit Iosua aceste cuvinte: „Fii tare“? (de la
Moise, Dumnezeu şi de la câţiva oameni din popor)

6.

Dumnezeu i-a spus lui Iosua să facă ceva pentru a fi
puternic. (Să citească şi să împlinească ceea ce scria în
cartea legii.)

7.

Cum devii un copil al lui Dumnezeu? (Crezând în Hristos ca
Mântuitor.)

8.

Ce râu aveau israeliții de trecut? (Iordanul)

9.

Unde era Moise când a murit? (pe un munte)

10.

Completați versetul: „Întărește-te și îmbărbătează-te; nu te
înspăimânta …“ („… pentru că Domnul, Dumnezeul tău este
cu tine în tot ce vei face“ – Iosua 1:9.)
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Lecția 2
Funia cărămizie la fereastră
Text biblic pentru învățător

Schița lecției

Iosua 2:1-24
Introducere

Adevăr central
Dumnezeu Își protejează copiii

Ce este un spion?
Desfășurarea evenimentelor

Aplicație
Nemântuit: Crede în Hristos şi vei fi
mântuit.

1. Iosua trimite spioni în Canaan ACM

Mântuit:

3. Spionii se ascund în casa lui Rahav

Nu te teme.

Verset de memorat
„Acum dar nu este nici o osândire
pentru cei ce sunt în Hristos Isus.“
Romani 8:1
Ajutoare vizuale
 Planșele: 2-1; 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 și 2-

6.
 Fâșie de hârtie cu cuvântul „spion“

scris pe ea;

2. Spionii vin în Ierihon
4. Mesagerii regelui vin la casa lui Rahav
ACM
5. Rahav ascunde spionii
6. Rahav minte mesagerii
7. Rahav cere protecție
Punctul culminant
Spionii coboară pe funia cărămizie

ACM

Concluzie

 Adevărul central scris pe un carton

pe care învățătorul îl arată de fiecare
dată când este predat un aspect din
adevăr.

14

Spionii se întorc la Iosua

ACMN

Iosua, războinicul lui Dumnezeu

Lecția
Pune cuvântul „spion“ pe tablă.
Care din următoarele definiții explică ce este un spion?
a. O muscă cu un văz foarte bun.
b. Cineva care poartă ochelari de distanţă.
c. Cineva care descoperă în secret lucruri despre o altă țară.
d. O rană dureroasă la ochi.
Imaginea 2-1

Punctul c. este desigur corect. Poate că ați citit o poveste cu spioni
sau ați văzut un film despre aceasta.

Imaginea 2-1
Vă amintiţi ce s-a întâmplat în lecţia trecută? Conducătorul ales de
Dumnezeu să scoată poporul Israel din Egipt murise. Care era
numele lui? Da, Moise. Însă înainte de moartea Lui, Dumnezeu îi
spusese să pună pe altcineva în locul lui să conducă poporul. Vă
amintiţi cum îl chema pe noul conducător? Iosua.

Imaginea 2-2
Astăzi vom afla despre doi spioni care au fost aleși de Iosua. El lea dat o însărcinare captivantă și periculoasă. „Mergeți și cercetați
țara Canaanului“, le-a spus el, „în special Ierihonul.“
Ierihonul era o cetate mare situată dincolo de râul Iordan. Urma să
fie primul oraș pe care israeliții îl luau în stăpânire intrând în țara
pe care Dumnezeu le-o dădea să locuiască în ea. Era foarte
important ca ei să cucerească Ierihonul.

Imaginea 2-2
Arată Ierihonul pe hartă.

Cei doi spioni au părăsit tabăra israelită, un loc în care se simțeau
în siguranță, și s-au îndreptat spre râul Iordan, pentru a merge în
Canaan. Biblia nu ne spune cum au trecut râul, dar, în curând, au
ajuns în țara promisă.

Ierihonul era înconjurat de un
zid dublu. Distanța dintre zidul
interior și cel exterior era de 45 metri, iar zidul interior avea
aproximativ 9 metri înălțime.
(Dicționarul Biblic Unger).

Era emoționant … și înspăimântător. În această țară erau mulți,
mulți oameni care ar fi dorit să-i prindă și să-i omoare. Ei trebuiau
să acționeze cu foarte mare atenție. Vor putea ei să afle tot ceea
ce Iosua trebuia să știe? Vor mai reuși să iasă vreodată din
această țară plină de pericole?

Cere preșcolarilor să mimeze că
fac cu mâna, în semn de rămas
bun, spionilor care pleacă spre
Ierihon.

Niciun rău nu li se putea întâmpla, niciun dușman nu-i putea atinge
dacă Dumnezeu nu permitea, pentru că acești spioni aparțineau
poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu Își proteja poporul. La fel este
și astăzi pentru orice persoană care este un copil al lui Dumnezeu.
Ascultați aceste cuvinte minunate din Biblie: „… cel ce se încrede
în Domnul n-are de ce să se teamă“ (Proverbe 29:25). Dacă știi că
Domnul Isus ți-a îndepărtat păcatul, tu îi aparții lui Dumnezeu și El
are grijă de tine. El te protejează. Ai o teamă ascunsă? Alții cred
că este o prostie – dar pentru tine este reală. De multe ori în Biblie
Dumnezeu spune poporului Său: „Nu vă temeți.“ Cuvântul lui
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Dumnezeu promite că aceia care se încred în Domnul sunt
protejați. Dumnezeu îi protejează pe copiii Lui în fiecare minut din
fiecare zi și noapte. Aceasta nu înseamnă că un copil al lui
Dumnezeu nu-și va rupe niciodată un picior, nu se va îmbolnăvi
sau nu va fi bătut, ci înseamnă că niciunul din aceste lucruri nu se
va întâmpla unui copil al Său decât atunci când îngăduie
Dumnezeu. Dumnezeu este un Tată ceresc iubitor și atotputernic
care are grijă de copiii Lui și îi protejează.
El avea grijă de acei doi spioni. Cât de mult aveau ei nevoie de El
în acea țară străină!
Iosua 2:2-7
Imaginea 2-3

Când spionii au ajuns la Ierihon, au văzut un zid mare, înalt și gros
în jurul orașului. Zidurile erau așa de groase că unii oameni locuiau
în case construite pe zid. Porțile mari de fier erau încuiate în
fiecare noapte, așa că dușmanii nu puteau să intre. Dar cumva
acești doi spioni au reușit să intre în oraș. Nimeni nu trebuia să știe
cine erau sau de ce veniseră. Ei aflaseră tot ceea ce aveau nevoie
să știe. Acum, Dumnezeu i-a condus unde să stea peste noapte.

Imaginea 2-3
În secret (sau așa au crezut ei) cei doi spioni s-au îndreptat spre
una din casele din vârful zidului. Femeia care locuia acolo se
numea Rahav.

Imaginea 2-4
Inul este folosit la fabricarea
pânzei; probabil Rahav era una
dintre cele care torceau inul
transformându-l în pânză.
Arată fân preșcolarilor pentru
a-i ajuta să înțeleagă ce este
inul.
Scrie pe două bucăți de hârtie
ce crezi că a spus regele, și ce
au spus mesagerii, și cere-le
copiilor să facă o scenetă.

Ea auzise despre israeliți și Dumnezeul lor. Deși era un lucru
periculos pentru ea, a fost de acord ca acești bărbați să stea peste
noapte în casa ei. Dar ea a trebuit să-i ascundă. Ştiţi unde i-a
ascuns?

Imaginea 2-4
Pe acoperiș, sub nişte legături de in.
Nici Rahav și nici spionii nu știau că cineva îi văzuse, și că era
bănuitor. Aşa că, regelui Ierihonului i-a fost trimis repede un mesaj:
„Iată, niște israeliți sunt în oraș – ei spionează țara.“
Regele a ordonat ca spionii să fie găsiți imediat.
Spionii au fost repede urmăriți la casa lui Rahav.
Nu după mult timp mesagerii regelui erau la ușa ei. „Scoate afară
bărbații care sunt aici,“ au strigat ei. „Sunt spioni!“

Imaginea 2-5
Rahav a răspuns repede mesagerilor regelui: „Da, acei bărbați au
venit aici, dar n-am știut cine erau. Au plecat de îndată ce s-a
întunecat, la timpul când poarta orașului se închide. Dar dacă
mergeți repede poate îi veți putea ajunge din urmă.“
Rahav spusese o minciună – ea a făcut-o ca să salveze spionii.
Dar Dumnezeu nu avea nevoie de acea minciună ca să-i
protejeze. Chiar dacă ar fi fost răscolită toată casa, Dumnezeu ar fi
putut să-i țină în siguranță.
Imaginea 2-5
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Niciodată nu este bine să mințim. Știm aceasta și totuși o facem
des. În felul acesta și în alte feluri, suntem neascultători de
Dumnezeu, și de aceea merităm să fim pedepsiți de Dumnezeu
pentru păcatele noastre. Dar Rahav era o femeie păgână care nu
cunoștea legea lui Dumnezeu.

ACM

Mesagerii regelui s-au grăbit să prindă spionii, dar ei erau încă
ascunși sub inul de pe acoperiș. Ei erau în siguranță. Dumnezeu îi
proteja în acest oraș în care erau înconjurați de dușmani.
Dacă ești un copil al lui Dumnezeu și tu ai un dușman puternic.
Satana este dușmanul tău. El vrea să te împiedice să-L iubești pe
Domnul Isus și să-L asculți. El pune pe cineva din clasa ta să râdă
de tine din cauză că ești un copil al lui Dumnezeu. Ei încearcă să
te facă să nu te mai rogi sau să mergi la Grupul Vestea Bună.
Satana vrea să te îndepărteze de Dumnezeu pentru totdeauna. Ar
putea face aceasta? Ascultați ce a spus Domnul Isus despre aceia
care sunt copiii lui Dumnezeu: „Tatăl meu, care Mi le-a dat, este
mai mare decât toți; și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui
Meu“ (Ioan 10:29). Dacă ești într-adevăr copilul lui Dumnezeu, nu
vei fi niciodată smuls de lângă Tatăl tău ceresc. El îi protejează pe
copiii Lui de dușman, la fel cum i-a protejat pe cei doi spioni.

ACM

Iosua 2:8-14
Când mesagerii s-au îndepărtat, Rahav a mers pe acoperiș să
vorbească spionilor.
„Știu că Domnul v-a dat această țară. Toți sunt înspăimântați de
voi și poporul vostru. Am auzit cum Dumnezeul vostru a făcut o
trecătoare prin Marea Roșie. Am auzit cum Dumnezeul vostru v-a
ajutat să vă învingeți dușmanii. Nimeni nu mai are curaj, pentru că
Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul cerului și al
pământului.“
Rahav a continuat cerând o mare favoare: „V-am arătat bunătate“,
a spus ea. „Vă rog, fiți buni cu mine și cu toată familia mea când
veți cuceri orașul.“

Rostește cuvintele lui Rahav cu
emoție.
Dacă copiii nu știu despre
modul în care Domnul a
despărțit Marea Roșie, oferă-le
o scurtă recapitulare a ceea ce
s-a întâmplat acolo. Vezi Exod
14.

Spionii au fost de acord. „Vom face așa cum ai cerut. Când
Domnul ne va da ţara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoinţă
şi credincioşie.“
Iosua 2:15-22
Spionii trebuiau să iasă din Ierihon și să se întoarcă la Iosua. Ar fi
fost foarte riscant să meargă pe străzile orașului.
Rahav a avut o idee. A luat o funie cărămizie și a legat-o de o
grindă a casei, astfel încât să nu se desfacă. Apoi a coborât-o pe
fereastră.
„Trebuie să coborâți și să vă ascundeți trei zile în munți astfel încât
să nu vă întâlniți cu bărbații care vă caută.“

Imaginea 2-6
Cei doi bărbați au coborât de la fereastră, tot mai jos pe funia
cărămizie până ce au ajuns pe pământul din afara zidului orașului.
Ce evadare minunată! Dumnezeu a avut grijă de ei tot timpul.
Funia cărămizie ne amintește de felul cum Dumnezeu îi scapă pe
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ACM

Cere copiilor să se ridice și
să repete versetul de
memorat, apoi să cânte
„Numai sângele lui Isus“.

copiii Lui din cel mai mare pericol – pericolul de a fi pedepsiți
veșnic pentru păcat. Noi toți merităm pedeapsa. Dar Dumnezeu a
trimis pe singurul Lui Fiu, Domnul Isus Hristos, în lume. El n-a
meritat nicio pedeapsă pentru că El a trăit o viață perfectă. Totuși
El a murit pe cruce și Dumnezeu L-a pedepsit pentru păcatele
noastre. Sângele Lui prețios a curs, pentru ca astfel păcatul să
poată fi îndepărtat. Era singura cale pentru ca noi să fim
răscumpărați din pedeapsa veșnică.
Când crezi în Isus Hristos ca Mântuitor al tău, ești salvat – eşti
protejat. Nu vei merge în iad, datorită Mântuitorului tău, care Şi-a
dat sângele Lui prețios pentru tine. Biblia spune: „Oricine crede în
El, nu este judecat…“ (Ioan 3:18). Salvarea din pedeapsa pe care
o meritam este o salvare chiar mai minunată decât aceea a celor
doi spioni pe frânghia cărămizie.
Când picioarele lor au atins pământul, ei au strigat înapoi la
Rahav. „Iată, când ne vom întoarce să cucerim orașul, să ai
aceeași funie atârnată la fereastră. Atunci noi vom recunoaște
casa ta, și toți din casă vor fi protejaţi. Vom avea grijă să facem
aceasta.“
Apoi au dispărut repede în întuneric și s-au îndreptat spre munți,
unde au rămas timp de trei zile. Apoi s-au întors
Iosua 2:23-24
Cei doi spioni au ajuns în siguranță la râul Iordan și l-au traversat
încă o dată. S-au grăbit să ajungă în tabăra israelită să raporteze
experiențele lor emoționante lui Iosua.

Imaginea 2-2

Imaginea 2-2

AC

ACN

„Domnul ne-a dat această țară,“ i-au spus ei. „Toți locuitorii din ea
sunt îngroziți din cauza noastră.“ Spionii erau siguri că se pot
încrede în Dumnezeu. Nu-i protejase El în fiecare minut al
călătoriei lor? Dacă știi că ești un copil al lui Dumnezeu, atunci poți
fi sigur că Dumnezeu te va proteja și pe tine. El te protejează de
pericol, de Satana și de a fi pedepsit pentru păcatul tău. Este
minunat să fii copilul Lui.
Este cineva aici astăzi care știe că nu este protejat de pedeapsa
lui Dumnezeu pentru păcat, din cauză că niciodată nu a crezut în
Domnul Isus? Știi că meriți acea pedeapsă, totuşi vrei din toată
inima ta să fii protejat. Dacă îți pare rău de păcatele tale și știi că
Isus Hristos a murit și Și-a dat sângele Lui prețios ca să-ți
îndepărteze păcatele, crede în El acum? Poți să-I vorbești în
șoaptă și să-I spui: „Doamne Isuse, îmi pare rău de păcatele pe
care le-am făcut. Cred în Tine. Îndepărtează-mi păcatele. Îți
mulțumesc că ai murit și Ți-ai dat sângele Tău prețios pentru
mine.“ Când crezi în Domnul Isus, devii un copil al lui Dumnezeu.
Dumnezeu te va proteja. El promite: „Oricine crede în El, nu este
judecat“ (Ioan 3:18).
Va fi Rahav protejată? Ea a trebuit să creadă ceea ce i-au spus
spionii. Poate că a ținut acea funie cărămizie atârnând la fereastră.
Dacă nu, sigur o avea pregătită, pentru că viața ei depindea de ea.
Va trebui să veniți data viitoare să auziți ce s-a întâmplat când
israeliții au ajuns la Ierihon.
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Întrebări de recapitulare
1.

De ce i-a trimis Iosua pe cei doi spioni? (Să afle cum era
țara.)

2.

Ce au aflat despre Ierihon? (Zidurile erau înalte, groase;
porțile orașului erau puternice, încuiate noaptea.)

3.

Cine i-a protejat pe cei doi spioni tot timpul cât au fost
departe de tabăra israelită? (Dumnezeu i-a protejat.)

4.

Pe cine protejează Dumnezeu? (pe copiii Lui)

5.

Cine este dușmanul lui Dumnezeu care vrea să-i împiedice
pe cei mântuiți să-L iubească și să I se supună? (Satana)

6.

Unde au stat spionii în Ierihon? (în casa lui Rahav)

7.

Unde i-a ascuns Rahav când au venit mesagerii regelui? (pe
acoperiș, sub in)

8.

Ce lucru rău a făcut Rahav când au venit mesagerii? (A spus
o minciună.)

9.

Cum au scăpat spionii din Ierihon? (Coborând pe o funie
cărămizie ce atârna la fereastra casei lui Rahav.)

10.

De ce ne amintește această funie cărămizie? (De sângele
Domnului Isus, când a murit ca să ne scape de păcat și de
pedeapsa lui.)
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Lecția 3
Căderea Ierihonului

Text biblic pentru învățător

Schița lecției

Iosua 3:1 4:18

Introducere

Iosua 5:13  16:27

Trecerea râului Iordan

Adevăr central

Desfășurarea evenimentelor

Dumnezeu dă biruință copiilor Săi
Aplicație
Mântuit: Încrede-te în El ca să îți dea
biruință asupra păcatului
Verset de memorat
„Strigăte de biruință și de mântuire se

înalță în corturile celor neprihăniți:
dreapta Domnului câștigă biruința!“
Psalmul 118:15

1. Iosua și poporul văd Ierihonul
2. Domnul se arată lui Iosua

ACM

3. Domnul dă instrucțiuni

ACM

4. Iosua și poporul mărșăluiesc în jurul
Ierihonului
5. Ziua a șaptea – înconjurul cetății de șapte
ori
6. Strigăt puternic
Punctul culminant

Ajutoare vizuale
 Planșele: 3-1, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-

2, 4-3, 4-4, 4-5 și 4-6.

Zidurile Ierihonului cad

ACM

Israeliţii capturează orașul

 Scrie

adevărul central pe un
carton, şi arată-l de fiecare dată
când vorbeşti despre el.

Rahav și familia ei sunt protejaţi
Concluzie
Ierihonul este distrus.
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Lecție scurtă cu obiect
Această lecție nu include aplicații pentru copilul nemântuit, așa că puteți include următoarea lecție
scurtă în program:
Arată copiilor o felicitare de ziua de naștere și discută cu ei când se primește o astfel de felicitare.
Ce înseamnă „zi de naștere“? Este ziua în care ai fost născut în familia ta. Este așa de bine să fii
parte dintr-o familie, dar este și mai bine să fii în familia lui Dumnezeu.
Când devine un băiat sau o fată un copil al lui Dumnezeu? (Permite copiilor să-și spună părerea.)


Când se nasc.



Când merg la biserică pentru prima oară.



Când merg la Școala Duminicală.

Nici una dintre acestea nu este răspunsul corect. Unde am putea găsi răspunsul corect? În Biblie. Îl
avem în Ioan 1:12 (citește versetul cu voce tare).
Cei care Îl primesc pe Domnul Isus sunt copii ai lui Dumnezeu. Dacă vrei într-adevăr să fii în familia
lui Dumnezeu poți să Îl primești astăzi pe Domnul Isus. Spune-I Domnului Isus că vrei să vină în
viața ta ca să-ți îndepărteze toate păcatele. Așa Îl primești pe El. Dacă faci aceasta, atunci vei știi că
ai fost născut în familia lui Dumnezeu și că ești copilul lui Dumnezeu. Poate că ai întrebări cu privire
la acest lucru. Poate vrei să fii copilul lui Dumnezeu, dar nu știi ce trebuie să faci. La sfârșit, dacă
vrei, vino să vorbești cu mine. Îți voi explica mai multe din Biblie. Vino să vorbim (învăţătorule, numește
locul).
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Lecția
Imaginea 3-1
Iosua 3:1 – 4:18
Poporul lui Dumnezeu s-a adunat pe malul râului Iordan și au
poposit acolo.
Imaginea 3-1

Iosua a dat o comandă ca preoții să poarte chivotul legământului
Domnului și să meargă înaintea poporului.
Iosua a spus întregului popor: „Veniți și ascultați cuvintele
Domnului, Dumnezeului vostru. Prin ceea ce veți vedea pe
Dumnezeu făcând acum, veți știi că Dumnezeul cel viu este printre
voi și El va alunga pe toți dușmanii voștri din țară.“
Dumnezeu le promitea victoria!
Poporul privea cum apele năvăleau, revărsându-se peste maluri,
Iordanul fiind ieșit din albie. Părea foarte periculos să intri în râu.
Dar preoții înaintau spre mal. Când preoţii au pus talpa piciorului în
apă, apele s-au despicat în două.

Imaginea 3-4

Imaginea 3-4 şi 3-5
Apele care veneau din susul râului s-au oprit și au format un zid de
apă. Apele care curgeau în josul râului s-au retras, iar poporul a
călcat pe pământ uscat; nici măcar nu era noroi!
În timp ce priveau, albia râului se usca înaintea lor. Preoții au mers
până la mijlocul râului și s-au oprit acolo.
Apoi, toți cei două milioane de oameni au trecut râul pe uscat!

Imaginea 3-6
Dumnezeu i-a spus lui Iosua să ia 12 pietre din albie. Ei au luat 12
pietre și le-au pus una peste cealaltă pe mal.
Imaginea 3-5

Acestea urmau să le reamintească de minunea pe care Dumnezeu
a făcut-o pentru ei.
După ce tot poporul a trecut, preoții care duceau chivotul
legământului, au plecat şi ei din mijlocul râului şi au ajuns pe malul
celălalt al râului.
Imediat, râul s-a umplut înapoi cu apă, revărsându-se din nou
peste maluri. Toți erau foarte, foarte emoționați că au ajuns în
sfârșit în țara promisă.
Iosua 5:13-15
Dar urmau bătălii și orașe de cucerit!

Imaginea 3-6
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Arată Ierihonul pe o hartă.

Imaginea 4-1
Chiar acolo înaintea lor erau zidurile înalte și groase ale
Ierihonului. Acesta era primul oraș pe care trebuiau să îl
cucerească. Dar cum vor face aceasta? Oamenii Ierihonului
închiseseră porțile așa încât nimeni să nu poată intra sau ieși.
În timp ce Iosua se gândea la Ierihon, probabil că și-a amintit de
promisiunile lui Dumnezeu – promisiuni că le va da țara, promisiuni
de victorie asupra fiecărui dușman. Dumnezeu niciodată nu
încalcă o promisiune, așa că israeliții puteau fi siguri de victorie.
Aceia dintre noi care-L iubesc pe Domnul Isus și Îi aparțin, trebuie
să lupte și ei în bătălii. Desigur, noi nu luptăm să cucerim orașe,
dar există lucruri rele și ispite în viață cu care trebuie să ne luptăm
și pe care trebuie să le depășim. Ești tu un copil al lui Dumnezeu
care are probleme cu stăpânirea de sine? Țipi, strigi și lovești cu
piciorul – iar apoi îți este rușine? Poate că problema ta este
lenevia, vocabularul murdar sau mândria. Acestea sunt lucruri pe
care trebuie să le biruim. Trebuie să câștigăm lupta asupra lor.

ACM

Imaginea 4-1

Citeşte versetele din Biblie,
pentru a da autoritate cuvintelor
tale.

Să ascultăm unele din promisiunile pe care ni le face Dumnezeu.
(Cere copilului să citească Romani 6:14). Aceasta înseamnă că
păcatul nu mai este stăpânul tău, așa că nu trebuie să i te supui.
(Cere copilului să citească Evrei 2:18). Acest verset ne spune că
Domnul Isus știe cum este să fii ispitit să faci răul și El poate să te
ajute când ești ispitit. (Cere copilului să citească 1 Corinteni
13:10). Aceste cuvinte ne spun că nu vei avea niciodată o ispită
așa de mare în fața căreia să trebuiască să cedezi.
Vezi tu, Dumnezeu promite să dea victorie copiilor Lui, așa cum a
promis și israeliților.

Imaginea 4-2
Deodată Iosua și-a dat seama că nu este singur. S-a uitat în sus și
acolo, chiar lângă el, stătea un bărbat cu o sabie în mână. Iosua
nu știa cine este, așa că l-a întrebat: „Ești dintre ai noştri sau dintre
duşmanii noştri?“ Bărbatul a răspuns: „Nu, ci eu sunt căpetenia
oştirii Domnului, şi acum am venit.“
Atunci Iosua și-a dat seama că era însuși Domnul care a apărut ca
să îl încurajeze. „Ce mesaj are Domnul meu pentru slujitorul Lui?“,
a întrebat Iosua.

Imaginea 4-2
Expresia feței, vocea și
dramatizarea te vor ajuta să
spui această parte a povestirii
cu încântare și suspans.
Vorbește blând, cu reverență.

Domnul a răspuns: „Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul
pe care stai este sfânt.“ Iosua și-a desfăcut repede sandalele și lea scos din picioare.

Imaginea 4-3
Probabil că el s-a închinat până la pământ înaintea Domnului.
Nu arăta Dumnezeu multă bunătate prin faptul că i-a arătat clar lui
Iosua că El era cu el și cu israeliții?
De aceea puteau să cucerească puternicul oraș Ierihon.
Dumnezeul lor, Cel Atotputernic, Cel sfânt, era cu ei. Putea vreo
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armată sau vreun rege să fie mai puternic ca El? NU! Fete
mântuite și băieți mântuiți, știți că și voi duceți o luptă? Vă luptaţi
să biruiți egoismul, comportamentul urât, lenevia sau limbajul
murdar? Amintiți-vă că nu sunteți singuri. Dumnezeu este cu voi.
De fapt, El trăiește în voi prin Duhul Sfânt. El este mult mai mare și
mai puternic decât lucrurile împotriva cărora luptați. Așa că puteți
câștiga la fel cum Iosua putea fi sigur de victorie.
Dumnezeu i-a dat lui Iosua niște îndrumări foarte ciudate despre
felul cum urma el și poporul să cucerească Ierihonul. Erau așa de
ciudate, că poate acţiunile lor li s-au părut nebuneşti oamenilor
dinăuntrul și din afara orașului. Dar Iosua știa că, dacă urmau să
câștige, ei trebuiau să facă exact ce le spusese Domnul.
Imaginea 4-4
Mărșăluiește pe loc. Ridică șase
degete.
Preșcolarii pot număra zilele,
de la unu la șase.
Pentru ziua a șaptea numără de
șapte ori, mărșăluind „în jurul
cetății“.

Mimaţi că sunaţi de șapte ori
lung din trompetă, şi, dacă locul
permite, strigaţi. Înaintea orei
înregistrează zgomotul unor
obiecte care cad și pune să se
audă zgomotul în acest moment.

Imaginea 4-4
Iosua 6:8-15
Iosua a chemat toți oamenii la un loc și le-a spus ce au de făcut.
„O gardă înarmată trebuie să stea chiar în fața procesiunii. Apoi
șapte preoți vor merge înaintea chivotului legământului Domnului.
Ei vor suna din trompete. În spatele chivotului, restul bărbaților vor
mărșălui în linie. Înaintați.“
Garda înarmată mergea înainte, urmată de șapte preoți, apoi
venea chivotul legământului și restul bărbaților. Preoții sunau din
trompetă, dar ceilalți erau cât se poate de tăcuţi. Nimeni nu spunea
o vorbă. Și-au făcut marșul în jurul orașului Ierihon și apoi s-au
întors în tabăra israelită. Au făcut exact același lucru în ziua
următoare, și-n următoarea, și-n următoarea, și-n următoarea. Au
continuat așa timp de șase zile. Probabil că unii şi-au spus: „Nu
vom cuceri niciodată un oraș în felul acesta“. Oamenii din Ierihon
trebuie să fi fost derutați de acest marș lung și liniștit în jurul
zidurilor orașului lor, care avea loc în fiecare zi. Ce urma să se
întâmple?
Iosua 6:15-21
Pentru ziua a șaptea, planul lui Dumnezeu era diferit. În acea zi
Iosua a spus oamenilor să mărșăluiască în jurul orașului de șapte
ori. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, de
șase … Era exact ca în ultimele șase zile: preoții sunau din
trompete și toți ceilalți erau tăcuţi. Toți au mărșăluit în jurul cetății a
șaptea oară. Apoi Iosua a poruncit: „Strigați! Pentru că Domnul v-a
dat cetatea!“
Preoții au sunat din trâmbițele lor și toți oamenii au strigat
împreună. Apoi, s-a întâmplat minunea!

Imaginea 4-5
Imaginea 4-5

Zidurile înalte și groase ale Ierihonului s-au prăbușit! Nimeni nici
măcar nu atinsese pereții, iar acum ei se sfărâmau în bucăți.
Israeliții erau uimiți; oamenii din Ierihon erau îngroziți. Dumnezeu
făcuse aceasta; El dăduse victorie poporului Său.
Fiecare israelit știa că aceasta era victoria lui Dumnezeu. Și
oamenii din Canaan trebuie să-și fi dat seama ce mare Dumnezeu
aveau israeliții.
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El este și Dumnezeul tău, dacă Isus Hristos este Mântuitorul tău.
El vrea să-ți dea victorie în bătăliile pe care le duci. Puteți să-mi
spuneți câteva lucruri, cu care, cei care aparțin lui Dumnezeu au
adesea de luptat?

ACM

Dați-mi voie să vă povestesc despre Robert. El se lupta cu limbajul
murdar. În casa lui părinții foloseau adesea un limbaj murdar, în
special când erau supărați; așa că Robert l-a învățat și vorbea și el
la fel. Când avea zece ani, Robert a devenit un copil al lui
Dumnezeu și de atunci el a vrut să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Într-o
zi a citit în Biblia lui: „Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de
mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele
rușinoase, care v-ar putea ieși din gură.“ (Coloseni 3:8). Cuvintele
„vorbe rușinoase“ i-au rămas în minte. S-a gândit la cuvintele pe
care le folosea și știa că nu sunt plăcute Domnului. „Doamne, te
rog să mă ajuți să nu mai folosesc vorbele rușinoase“, s-a rugat el.
El nu a încetat dintr-o dată, dar își dădea seama de cuvintele rele
mult mai repede și se rușina când le folosea. I-a vorbit despre
problema sa lui Mihai, un tânăr mântuit care îi era într-adevăr
prieten. Mihai s-a rugat și el pentru Robert. Apoi Robert a folosit
vorbele urâte din ce în ce mai puțin.
Într-o zi l-a auzit pe tatăl său spunând: „Faptul că e mântuit l-a
schimbat pe Robert, mai ales în ceea ce privește vorbirea lui.
Niciodată nu îl aud înjurând sau folosind cuvinte urâte.“ Apoi a
adăugat: „Am putea învăța o lecție de la el.“
Robert era bucuros și mulțumit că a câștigat lupta – mai degrabă,
Dumnezeu i-a dat victorie. Dacă ești mântuit și tu poți învinge, așa
cum au făcut şi israeliții.
Odată ce zidurile au căzut, orice israelit putea intra cu ușurință în
cetate pentru a lupta. Oamenii din Ierihon erau atât de răi încât
Dumnezeu i-a spus lui Iosua să distrugă totul și pe toți. Poporul
Israel nu avea voie să ia nimic pentru el. Tot argintul, aurul,
bronzul și fierul urmau să fie puse deoparte pentru Domnul; toate
trebuiau să fie puse în visteria Domnului. Toți israeliții ştiau aceste
porunci când au intrat în Ierihon.
Iosua 6:19-27
Oamenii din Ierihon n-au putut să scape. Numai câțiva din cetate
știau că vor fi protejaţi, fără să facă niciun efort. Vă amintiți cine
erau ei? Da, Rahav și familia ei. De ce erau ei protejaţi?
Pentru că au crezut ce spuseseră spionii și au atârnat funia
cărămizie la fereastra lor.

Imaginea 4-6
Iosua le-a spus spionilor să meargă și să o caute pe Rahav și pe
familia ei. Au găsit repede casa cu funia cărămizie atârnând la
fereastră.
Înăuntru, Rahav și familia ei așteptau. Cât de mult îi invidiau ceilalți
oameni din Ierihon în timp ce erau conduși în siguranță în afara
cetății. Rahav trebuie să fi fost foarte bucuroasă că crezuse în
Dumnezeul israeliților și că a atârnat acea funie cărămizie la
fereastră.
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Amintiți-vă că am învățat data trecută că funia cărămizie ne
aminteşte de sângele Domnului Isus. Datorită faptului că El a
murit, toți copiii lui Dumnezeu sunt salvați de pedeapsa pentru
păcat. Dar, de asemenea, datorită morții Domnului Isus,
Dumnezeu dă victorie copiilor Săi. Înainte de a fii mântuit, păcatul
stăpânește în viața ta. De aceea e atât de ușor să faci rău. Dar
când Domnul Isus devine Mântuitorul tău, El devine noul tău
stăpân. El poate face aceasta pentru că, atunci când a murit și a
înviat, El a câștigat marea victorie asupra păcatului și a lui Satan.
Așa că atunci când te lupți împotriva răului, cere-I ajutorul. El a
câștigat cea mai mare bătălie când a murit și a înviat și, desigur, te
va ajuta să câștigi. Ne vom opri chiar acum pentru a ne ruga. Dacă
Îl iubești pe Domnul Isus și ești copilul lui Dumnezeu, spune-I care
este lupta ta și cere-I ajutorul. (Dă copiilor timp să se roage în
liniște, apoi învățătorul să se roage cu voce tare).
Rahav era bucuroasă că ea era de partea învingătorilor. Ea și
familia ei probabil că s-au uitat spre Ierihon din locul unde erau
protejaţi, aproape de tabăra israelită. Poporul lui Dumnezeu se
uita și el în timp ce flăcările și fumul se ridicau din cetate. Iosua și
toți oamenii se bucurau de marea victorie pe care Dumnezeu le-o
dăduse.

Întrebări de recapitulare
Completați cuvintele lipsă:
1.

Dumnezeu a făcut un … în râul Iordan, ca poporul Lui să
poată trece. (drum ca pe uscat)

2.

Ierihonul avea ziduri … (înalte, groase)

3.

Fiecare copil al lui Dumnezeu poartă bătălii împotriva …
(păcatului).

4.

… a venit și i-a spus lui Iosua cum să cucerească Ierihonul.
(Domnul)

5.

Israeliții au mărșăluit o dată pe zi în jurul cetății timp de …
zile. (şase)

6.

A șaptea zi au înconjurat cetatea de … ori și apoi au scos un
strigăt mare. (şapte)

7.

Zidurile Ierihonului … (au căzut)

8.

Dumnezeu promite copiilor Săi că nu va îngădui să vină
peste ei nicio ispită care să fie mai … decât puterile lor
(mare).

9.

Înainte ca o persoană să fie mântuită, … e stăpânul ei.
(păcatul)

10.

Singurii oameni din Ierihon care au fost protejaţi au fost … și
familia ei. (Rahav)
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LECȚIA 4
Păcatul lui Acan
Text biblic pentru învățător
Iosua 7:1-26
Adevăr central

Introducere
Acan s-a cățărat pe ziduri

Dumnezeu poruncește copiilor Săi să fie
sfinți
Aplicație
Nemântuit: Începe să trăieşti o viaţă sfântă
crezând în Hristos, ca El să te
facă desăvârșit înaintea lui
Dumnezeu.
Mântuit:

Schița lecției

Ascultă
de
poruncile
lui
Dumnezeu și arată că Îi aparții
Lui.

Verset de memorat
„Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.“ 1 Petru 1:16
Ajutoare vizuale

Desfășurarea evenimentelor
1. Acan găsește pradă
2. Acan o ia
3. O ascunde
4. Israeliții merg să cucerească cetatea
Ai
5. Israeliții sunt înfrânți la Ai

carton și folosește-l ca ajutor vizual de
fiecare dată când predai un aspect al
adevărului.

ACNM

6. Iosua se roagă
7. Dumnezeu îi spune să acționeze
ACM
8. Toți oamenii stau înaintea lui Iosua
9. Acan este găsit vinovat

 Planșe: 5-1; 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 și 5-6
 Scrie cuvintele adevărului central pe un

AC

ACM
Punctul culminant
Prada este găsită în cortul lui Acan
Concluzie
Acan este ucis cu pietre
Israelul cucerește cetatea Ai
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Lecția
Imaginea 5-1
Vă amintiți biruința pe care Dumnezeu a dat-o israeliților? Cum au
căzut zidurile Ierihonului! Acum toți înaintau în cetate.
Iosua 7:1-21
Acan s-a cățărat peste dărâmături pentru a intra în cetatea Ierihon.
La fel ca ceilalţi israeliţi care intrau în Ierihon, datoria lui era să-i
nimicească pe cei din Ierihon.

Imaginea 5-2
Imaginea 5-1

Deodată ochii lui au strălucit cu încântare … și lăcomie. El a văzut
o manta frumoasă. Era cu mult mai frumoasă decât oricare dintre
hainele lui. Şi aceasta nu era tot. Acolo, chiar în fața ochilor lui era
argint și aur. „Trebuie să iau ceva din pradă“, s-a gândit Acan.
Nimeni nu va știi, sunt atât de multe lucruri aici. Voi ascunde prada
în cortul meu.“
De ce nu trebuiau israeliții să ia din lucrurile din cetatea Ierihon și
să se îmbogățească? Puteți să-mi răspundeți la această
întrebare? (Permite copiilor să răspundă). Dumnezeu a poruncit
oamenilor să nu ia nimic pentru ei, iar argintul, aurul și bronzul
urmau să fie puse deoparte pentru cortul Domnului. Dumnezeu a
vrut ca poporul Lui să fie diferit de celelalte popoare. Planul Lui era
ca ei să ducă o viață bună, în ascultare de El. De aceea le-a dat
multe porunci, ca să-i ajute să trăiască într-un mod plăcut înaintea
Lui. Poporul lui Dumnezeu știa că Dumnezeu era sfânt, și că
trebuia ca și ei să fie sfinți. El le poruncise să fie sfinți (1 Petru
1:16).

Imaginea 5-2
ACM

Pune-ți mâna streașină la ochi
în timp ce vorbești. Expresia
feței, vocea și acţiunea
dramatică te vor ajuta în
relatarea acestei părți a
povestirii.
Dramatizează acțiunea. Poți
arăta obiecte similare.
Așează degetul pe buze ca și
când ai păstra un secret.

Planul lui Dumnezeu pentru copiii Lui este același şi astăzi. El
poruncește copiilor Lui să fie sfinți. Dacă ești un copil al lui
Dumnezeu, El vrea să trăiești într-un mod care să arate că aparții
Lui. În Biblie El le spune copiilor Lui cum să trăiască, așa cum
spusese poporului său cu mult timp în urmă. Acan știa sigur că nu
asculta de Dumnezeu când a luat haina frumoasă, argintul și aurul.
Dar s-a uitat să vadă dacă cineva îl observa. Nu-l vedea nimeni. A
luat repede mantaua aceea frumoasă, o placă de aur și două sute
de sicli de argint. Nu știm cum le-a ținut apoi ascunse până a ajuns
la cort, dar a reușit să o facă.
Odată ajuns în cortul lui a săpat o groapă în pământ. Mai întâi a
pus argintul în ea, apoi aurul și la urmă mantaua. A acoperit
groapa. Acum totul era ascuns. „Nimeni nu va putea să găsească
acestea aici“, s-a gândit Acan. „Sunt ale mele!“
Iosua 7:2-5
Desigur că Iosua nu știa nimic despre aceasta. El nu știa despre
păcatul nesupunerii față de porunca Domnului. Iosua se gândea la
următoarea cetate pe care trebuia s-o cucerească, cetatea Ai. Ai
era o cetate mai mică, n-ar fi trebuit să fie greu de cucerit.
Dumnezeu le dăduse victorie la Ierihon, aşa că sigur avea să le
dea victorie și la Ai.
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Imaginea 5-3
Iosua a trimis spioni care să cerceteze cetatea. Ei au adus un
raport foarte încurajator: „Nu este nevoie să trimiți o armată mare
de bărbați în oraș. Două sau trei mii dintre oamenii noștri vor fi mai
mult decât de-ajuns.“
Trei mii de bărbați au părăsit tabăra israelită pentru a cuceri
cetatea Ai. Dar n-a fost o bătălie ușoară.

Imaginea 5-4 (acoperă partea de jos)
Bărbații din Ai au luptat din greu și au ucis treizeci și șase de
israeliți. Curând mica armată israelită a fugit îngrozită.
Fuseseră înfrânți. Toți erau șocați și plini de teamă. Mulți trebuie
să se fi întrebat: „De ce s-a întâmplat așa?“
Puteți să răspundeți întrebării lor? (Permite copiilor să răspundă).
Pentru că în tabără era păcat. Dumnezeu l-a văzut și era supărat
și nemulțumit. Dumnezeu este sfânt; El este bun și curat; El
iubește dreptatea. El dăduse poporului Său o poruncă, iar Acan nu
o respectase.

Imaginea 5-3
Arată pe o hartă Ierihonul şi
cetatea Ai.
ACN

Trebuie să ne amintim că Dumnezeu este sfânt, și păcatul îl
întristează. Dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu, viața ta este
plină de păcat și nu poți să trăiești cu Dumnezeu. Păcatul nu poate
să stea lângă El. Ai nevoie de Isus Hristos ca să îți îndepărteze tot
păcatul. Apoi viața ta va fi curată înaintea lui Dumnezeu. Îi vei
aparține lui Dumnezeu și vei fi copilul Lui.
Dacă ți-ai dat seama că viața ta este plină de păcat, și vrei să te
împaci cu Dumnezeu, dar nu ești sigur cum să faci aceasta, mi-ar
plăcea să te ajut, arătându-ți ce spune Biblia. Te rog să rămâi pe
locul tău la sfârșitul programului. Astfel voi ști că dorești să stăm
de vorbă.
Dacă ești în familia lui Dumnezeu, atunci trebuie să ştii că
Dumnezeu poruncește să fii sfânt, așa cum este El. Aceasta
înseamnă că vei vrea să faci ce este bine și corect, că vei vrea să
te îndepărtezi de ceea ce este greșit și rău. Spune-I Tatălui
Ceresc despre păcatele tale și cere-I iertare. Nu trebuie niciodată
să credem că păcatul este un lucru mic care nu contează. Păcatul
întotdeauna Îl întristează pe Dumnezeu; de aceea au ajuns
israeliții să aibă un asemenea necaz.

Imaginea 5-4
ACM

Imaginea 5-4 (descoperă partea de jos)
Iosua 7:6-15
Iosua era înconjurat de oameni înspăimântați.
Ce putea să facă? El a acţionat foarte înțelept. S-a rugat lui
Dumnezeu, aruncându-se cu fața la pământ.
„Oh, Doamne Dumnezeule“, a strigat el, „de ce ne-ai adus
dincoace de râul Iordan doar ca să ne nimicești? Oamenii din țara
aceasta vor auzi de înfrângerea noastră. Ne vor ataca și ne vor
împrăștia. Apoi Doamne Dumnezeule, nu se va mai auzi de
Numele Tău cel mare!“
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Dumnezeu i-a răspuns repede lui Iosua: „Ridică-te. De ce stai cu
capul plecat? Israel a păcătuit și n-a ascultat de porunca mea. Au
luat lucruri care le erau interzise. Nu voi mai fi cu tine decât dacă
vei distruge răul din mijlocul tău.“
Aceasta ne arată cât de sfânt și de curat este Dumnezeu. Dacă
era păcat în mijlocul lor, El nu va mai fi cu ei. Dumnezeu și păcatul
nu pot să stea la un loc.
ACM

Copii care ați fost mântuiți, acesta este Dumnezeul vostru și Tatăl
vostru ceresc. El poruncește ca fiecare dintre voi să fiți sfinți,
pentru că El este sfânt (Leviticul 11:44). Copiii lui Dumnezeu
trebuie să facă ceea ce este corect și bine. Cum poți să fii sfânt
când …
… acasă, tu și fratele tău răsturnați și spargeți o vază în timp ce vă
luptați în sufragerie?
… altcineva câștigă o competiție pe care te gândești că tu ar fi
trebuit să o câștigi?
… bătăușii școlii te amenință că te bat dacă îl alegi pe noul băiat
retras și nesigur în echipa ta de fotbal?
În Biblie, Dumnezeu ne arată cum să trăim într-un mod plăcut Lui.
Când nu știi ce e corect, întreabă-te: „Ce ar face Domnul Isus?“,
apoi fă ceea ce crezi că ar face El. În felul acesta vei asculta de
porunca lui Dumnezeu de a fi sfânt. Când copiii lui Dumnezeu nu
sunt sfinți, El este nemulțumit – așa cum s-a întâmplat atunci când
Acan a păcătuit.

Imaginea 5-5
Iosua 7:16-23
A doua zi, dis-de-dimineaţă, Iosua s-a sculat să acționeze.
Dumnezeu îi spusese ce trebuia făcut referitor la bărbatul care
păcătuise. Mai întâi Iosua trebuia să descopere cine păcătuise.
Toți oamenii lui Israel au venit înaintea lui Iosua pe seminții. Erau
douăsprezece seminții la un loc. A ales seminția lui Iuda – bărbatul
vinovat aparținea acestei seminții.
Seminția lui Iuda a stat în fața lui Iosua, familie după familie. A fost
aleasă familia lui Zabdi – bărbatul vinovat aparținea acelei familii.
Familia lui Zabdi a stat înaintea lui Iosua. A fost ales Acan – Acan
era bărbatul vinovat. Ce moment îngrozitor pentru el!

Imaginea 5-5

Iosua, marele conducător, a spus: „Fiul meu, dă glorie și laudă
Domnului Dumnezeului lui Israel. Spune-mi ce-ai făcut, nu
ascunde de mine.“
„Am păcătuit împotriva Domnului“, a răspuns Acan. Aceasta este
ceea ce am făcut. Când am văzut mantaua, aurul și argintul, am
vrut să le iau pentru mine, așa că le-am luat și le-am ascuns. Sunt
ascunse în pământul de sub cortul meu.“
Nu și-a dat seama Acan că este imposibil să ascundă ceva de
Dumnezeu? El știe totul; El vede totul.
ACM

Poate că este aici un copil mântuit și, la fel ca și Acan, a încercat
să ascundă un păcat. Poate chiar acum te gândești la ceva ce ai
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furat. N-ai ascultat de porunca lui Dumnezeu „Să nu furi“. Lucrul
pe care l-ai furat este ascuns în dormitor. Nimeni nu știe despre el
decât tu – și Dumnezeu. Dumnezeu este nemulțumit.
Trebuie să rezolvi această problemă chiar azi, dacă este posibil.
Du-l înapoi persoanei căreia îi aparține, și cere-I lui Dumnezeu să
te ierte. Nu încerca să îți ascunzi păcatul, nu poți să-l ascunzi de
Dumnezeu. Păcatul lui Acan a fost adus la lumină. Ce rușine să
stai în fața tuturor israeliților ca vinovat!
Atunci Iosua a trimis mesageri, care au alergat la cortul lui Acan să
vadă dacă ceea ce Acan le-a povestit era adevărat. În timp ce
Acan și ceilalți așteptau, mesagerii au deschis ușa cortului. Odată
ajunși înăuntru au privit împrejur și au văzut un loc care arăta
proaspăt săpat. Au îndepărtat repede pământul de acolo și au
descoperit mantaua, argintul și aurul. „Păcatul tău te va ajunge“,
ne spune Biblia (Numeri 32:23). Păcatul lui Acan l-a ajuns.

Imaginea 5-6
Oamenii au luat lucrurile ascunse și le-au dus la Iosua. Ei au pus
lucrurile jos, în fața întregului popor și înaintea Domnului.
Iosua 7:24-26
Când Iosua a fost sigur că Acan era bărbatul vinovat care fusese
cauza înfrângerii Israelului la Ai, el și oamenii l-au dus pe Acan într-o vale din apropiere. L-au luat pe Acan, familia lui, tot ceea ce
furase, boii și oile lui și chiar cortul lui. (Familia lui trebuie să-l fi
văzut îngropând lucrurile pe care le furase; ei trebuie să fi acceptat
ceea ce făcuse.)
Iosua s-a întors înspre Acan și i-a spus: „De ce ai adus o așa
ocară peste noi? Domnul te va pedepsi astăzi.“
Apoi israeliții l-au omorât cu pietre pe Acan și familia lui. După ce
au murit, israeliții au ars totul și au îngrămădit pietre peste locul
unde era cenușa.

Imaginea 5-6

Tot ce avea de-a face cu Acan și cu păcatul lui trebuia să fie
îndepărtat dintre israeliți. Dumnezeul lor era sfânt; ei trebuiau să
fie un popor sfânt.
Dumnezeu este atât de sfânt că trebuie să pedepsească tot
păcatul – orice minciună, orice gând rău, orice egoism. Copiii lui
Dumnezeu, acei oameni care au crezut în Isus Hristos ca
Mântuitor al lor, știu că Isus Hristos a luat pedeapsa pe care o
meritau. El a făcut aceasta când a murit pe cruce. Aceia care nu
cred în Isus Hristos ca Mântuitor trebuie să fie pedepsiți pe veci.
Fie Domnul Isus, fie noi înșine luăm pedeapsa. Păcatul nu poate
niciodată să fie în cer pentru că Dumnezeu este sfânt.
Ești un copil al lui Dumnezeu? Dacă nu ești, gândește-te cu
atenție la cât de sfânt este Dumnezeu.
Gândește-te la păcatul tău care te ține departe de Dumnezeu,
păcat care trebuie pedepsit. Dar „Oricine crede în El, nu este
judecat …“ (Ioan 3:18). N-ai vrea să crezi în Domnul Isus acum ca
să-ți îndepărteze păcatul, să fii curat înaintea lui Dumnezeu?
Atunci vei ști și tu că ești un copil al lui Dumnezeu. Vei începe să
trăiești o viață sfântă.
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ACM

Aceia dintre noi care aparțin lui Dumnezeu trebuie să asculte de
porunca lui Dumnezeu „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt“. Viaţa
noastră trebuie să fie sfântă.
Israeliții trebuiau să arate și ei aceasta. De fiecare dată când ei
mergeau în acea vale, grămada de pietre îi făcea să se
gândească la Acan și la Dumnezeul lor sfânt. Odată ce Iosua l-a
găsit și l-a pedepsit pe bărbatul vinovat, Dumnezeu l-a
binecuvântat pe el și pe popor din nou. Iosua a mai trimis încă o
dată bărbați la Ai și de data aceasta ei au câștigat o mare victorie.

Întrebări de recapitulare
1.

Care era porunca Domnului cu privire la prada din Ierihon?
(Argintul, aurul și metalele prețioase să fie pentru tezaurul
Domnului, orice altceva să fie distrus.)

2.

De ce a dat Dumnezeu poporului Lui multe porunci? (Ca ei
să fie diferiți de celelalte popoare, arătând că ei aparțin lui
Dumnezeu.)

3.

Ce înseamnă „sfânt“? (diferit, curat, bun)

4.

Ce a luat Acan pentru el? (argint, aur şi o manta)

5.

Unde le-a ascuns? (în cortul lui)

6.

Cine l-a văzut ascunzând prada? (Dumnezeu)

7.

Dacă Dumnezeu trebuie să pedepsească toate păcatele,
cum poate cineva să scape de această pedeapsă? (Numai
aceia care cred în Isus Hristos sunt protejaţi, întrucât El a
fost pedepsit în locul lor.)

8.

Ce li s-a întâmplat israeliților din cauza păcatului lui Acan?
(Au fost înfrânți la Ai.)

9.

Ce a făcut Iosua când a auzit de înfrângere? (S-a rugat.)

10.

Ce i s-a întâmplat lui Acan? (A fost omorât cu pietre.)

Subiect de discuție
Păcatul tău descoperit
Cere copiilor să împărtășească situații în care au încercat să-și
ascundă păcatul. Apoi încurajează clasa să sugereze ce s-ar fi
putut face în loc să se ascundă păcatul, și care ar fi putut fi
rezultatul. În fiecare caz întreabă de ce ar fi fost mai bine să se
mărturisească păcatul. Discutați cum ar fi putut fi pe deplin evitat
păcatul. Pentru copiii mai mici fii pregătit să dai exemple.
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Lecția 5
Povestirea despre gabaoniți

Text biblic pentru învățător

Schița lecției

Iosua 9:1 – 10:27
Adevăr central

Introducere

Dumnezeu vrea ca toţi copiii Lui să depindă
de El.
Aplicație
Mântuit: Încrede-te în Dumnezeu când Satana
te ispitește, când ai de luat hotărâri
sau când trebuie să faci lucruri grele.
Verset de memorat
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu
te bizui pe înțelepciunea ta!“ Proverbele 3:5
Ajutoare vizuale

Păcăliți de o bucată de pâine
mucegăită
Desfășurarea evenimentelor
1. Teama gabaoniților
2. Planul de a-l păcăli pe Iosua
3. Îl întâlnesc pe Iosua

ACM

4. Gabaoniții și Iosua fac legământ
ACM
5. Iosua descoperă adevărul

ACM

 Planșele: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5.

6. Cei cinci regi merg împotriva lui
Gabaon.

 Bucată de pâine mucegăită.

7. Gabaoniții îi spun lui Iosua

 Scrie cuvintele adevărului central pe un

8. Domnul îi vorbeşte lui Iosua

carton și folosește-l ca ajutor vizual de
fiecare dată când predai un aspect al
adevărului.

9. Israeliții merg la luptă

ACM

10. Dușmanii se retrag fugind
11. Iosua poruncește soarelui să se
oprească
Punctul culminant
Soarele se oprește

ACM

Concluzie
Dușmanul este pus pe fugă și cei
cinci regi sunt omorâți.
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Lecție scurtă cu obiect
Această lecție este în special pentru copiii mântuiți, de aceea
foloseşte următoarea ilustrație ca să predai copiilor nemântuiți
despre nevoia de Hristos, astfel încât ei să poată veni în prezența
Dumnezeului lor.
Un băiețel stătea trist pe trotuarul din fața palatului. Nimeni nu
părea să-l fi remarcat, până când un bărbat s-a oprit și l-a întrebat
cu bunătate: „De ce plângi?“
„Vreau să-l văd pe rege, dar nu mi se dă voie“, a suspinat el.
„Vino cu mine“, a spus bărbatul luându-l de mână.
Au trecut de pază în palat. Au mers de-a lungul coridoarelor, direct
spre camera unde era regele.
Regele a spus: „Bine ai venit“ băiețelului. Băiețelul era foarte
nedumerit. De ce fusese atât de ușor pentru acel bărbat? Bărbatul
a văzut expresia lui nedumerită. „Eu sunt fiul regelui“, a explicat el.
Dumnezeu este Regele regilor, și singurii oameni care pot să vină
la El sunt aceia pe care Fiul Său îi aduce la El. Domnul Isus a
murit ca să aducă oameni la Dumnezeu – „Hristos, de asemenea,
a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit pentru cei
nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu“ (1 Petru 3:18). Domnul
Isus a murit ca să te aducă la Dumnezeu. Tu trebuie să-I ceri să
fie Mântuitorul și Domnul tău, altfel nu poți să mergi la Dumnezeu
în cer. Crede în El, şi atunci vei putea să vii în prezența Lui în
fiecare zi, în orice moment și să-I vorbești ca Tatălui tău ceresc, iar
când vei muri vei merge la El în cer.
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Lecția
Arată bucata de pâine mucegăită.
Într-o zi Iosua a fost păcălit de o bucată de pâine mucegăită ca
aceasta. Cum s-a întâmplat?
Iosua 9:1-15
Oamenii din Canaan erau îngroziți.
„Ați auzit despre acest popor nou-venit aici?“ s-au întrebat poate
unul pe celălalt.
„Da, se pare că poate câștiga orice bătălie.“
„Ziduri mari ale Ierihonului au căzut, și ei au cucerit orașul. Acum
este ars până la temelie.“
„Au luat și cetatea Ai.“
„Ce se va întâmpla cu noi?“
„Vom fi capturați și noi! Îmi este foarte teamă.“
Oamenii din Gabaon erau înspăimântați! Israeliții și-au întins
tabăra aproape de ei, la Ghilgal.
De-acum vor cuceri oricând orașul“, și-au spus unul altuia.
„Nu vom reuşi niciodată să-i învingem prin luptă.“
„Singura noastră speranță este să-i păcălim.“
Și aceasta au hotărât să facă. Câțiva dintre oamenii din Gabaon
s-au îmbrăcat în haine vechi și și-au înfășurat picioarele în
zdrențe. Și-au pus pâine uscată și mucegăită în saci și au plecat
să-l întâlnească și să-l păcălească pe Iosua.

Imaginea 6-1
„Am venit dintr-o țară îndepărtată“, au spus ei cu vocile obosite,
când l-au întâlnit pe conducătorul poporului lui Dumnezeu. „Vă
rugăm să faceți tratat de pace cu noi.“
Era povestea lor adevărată? Nu, ei încercau să-l păcălească pe
Iosua. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, există cineva care încearcă
să te păcălească. Acel cineva este Satana, dușmanul lui
Dumnezeu. El va încerca să te facă să crezi că nu este important
să citești Biblia. „Ești obosit, nu te mai osteni să citești în seara
aceasta“, va fi un gând pe care el îl va pune în mintea ta.
Poate că ești supărat, întrucât ai vrea să vezi un film pe care l-au
văzut prietenii tăi, dar despre care știi că Domnul Isus nu ar dori ca
tu să-l vezi. Satana te face să te gândești: „Dar toți se uită la filmul
acesta!“
Când Satana încearcă să te păcălească, încrede-te în Dumnezeu,
ca El să te ajute. Întreabă-L pe Dumnezeu: „Ce ar trebui să fac?“
El te va ajuta să știi ce este corect. Atunci nu vei fi păcălit de
minciunile lui Satana.
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Ei păreau a fi niște călători epuizați. Așa că Iosua i-a întrebat: „Cine
sunteți și de unde veniți?“
Pentru a face povestirea mai
reală, adu la clasă şi arată
copiilor pâine mucegăită, haine
cârpite etc..

„Suntem slujitorii tăi și venim dintr-o țară îndepărtată“, au răspuns
ei prefăcându-se a fi foarte obosiți. „Am auzit despre Dumnezeul
vostru mare. Vrem să facem legământ cu voi.“ Iosua s-a uitat la
hainele lor zdrențuite. Chiar și încălţămintea lor părea deteriorată
de lunga călătorie. „Uite“, au spus ei, scoțând pâinea din sacii lor,
„pâinea aceasta era proaspătă când am împachetat-o pentru
drum.“
Iosua s-a gândit: „Au călătorit atât de multe zile, că pâinea este
uscată și mucegăită.“

ACM

Să facă un legământ cu ei sau să nu facă? Era o alegere grea. Ce
credeți că ar fi trebuit să facă Iosua, înaintea de a face o alegere?
Da, ar fi trebuit să se roage. Dumnezeu vrea ca cei ce sunt copiii
Lui să se bazeze pe El când trebuie să facă alegeri. În Biblie citim:
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe
înțelepciunea ta“ (Proverbe 3:5). Aceasta înseamnă că Dumnezeu
vrea ca noi să Îi cerem ajutorul, în loc să încercăm să ne rezolvăm
lucrurile singuri.
Aceia dintre noi care suntem copii ai lui Dumnezeu trebuie să ne
amintim aceasta când avem de făcut alegeri. Alegeri de felul dacă
trebuie să frecventezi clubul de gimnastică ce se desfăşoară în
același timp cu Grupul Vestea Bună; sau trebuie să dai din banii tăi
ca să ajuți copiii care nu au mâncare. Dacă dai o parte din banii tăi,
nu vei mai putea să-ți cumperi telefonul pentru care ai economisit
banii. Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să faci alegerea corectă.
Nu te-ai aștepta ca Iosua să fi făcut așa? Dar nu, el n-a făcut așa.
Biblia ne spune că el nu L-a întrebat pe Dumnezeu ce să facă. El
s-a uitat la bărbați și a crezut povestea lor. A hotărât să facă un
legământ prin care ei nu vor fi capturați sau uciși de către israeliți.
Dumnezeu îi spusese poporului Său să nu facă un tratat de pace
cu nici un popor din Canaan. Dar Iosua și-a închipuit că acești
călători epuizați nu erau din Canaan. Ei veniseră de departe.
Iosua 9:16-27
Dar trei zile mai târziu Iosua și-a descoperit greșeala. Acești
„călători epuizați“ erau vecinii lor de alături, gabaoniții. Fusese
păcălit pentru că nu-I ceruse Domnului să-l ajute să hotărască.

Imaginea 6-2
Arată pe hartă unde este
Gabaonul.
ACM

Copiii lui Dumnezeu trebuie întotdeauna să-I ceară lui Dumnezeu
ajutorul când trebuie să ia hotărâri. Altfel ei vor face greșeli mari, la
fel ca Iosua.
Israeliții nu puteau să rupă legământul, să-i captureze sau să-i
omoare pe gabaoniți.

Imaginea 6-2
Israeliți au fost nemulţumiţi de hotărârea conducătorilor. Ei au
sugerat: „Să-i facem slujitorii noștri – să ne taie lemne și să ne care
apă!“, au sugerat ei.
Iosua a ascultat plângerile lor și a vorbit de asemenea gabaoniților.
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„De ce ne-ați păcălit?“ a întrebat el.
„Ne-a fost teamă“, au răspuns gabaoniții.
Iosua a făcut aşa cum au spus ceilalţi. I-a făcut pe gabaoniți
slujitorii poporului său.

Pune-i pe preşcolari să mimeze
că taie lemne sau cară apă.

Dar trebuie să-i fi părut foarte rău de greșeala mare pe care o
făcuse.
Dați-mi voie să vă povestesc despre Robert, care de asemenea a
făcut o greșeală. Vă voi povesti despre el, iar voi trebuie să
descoperiți greșeala lui.
Învățătoarea lui Robert a predat că animalele, păsările și oamenii
s-au transformat dintr-o celulă şi au ajuns cum sunt ele astăzi. Au
evoluat timp de mulți ani din același început. Robert s-a gândit:
„Aceasta nu este ceea ce spune Biblia. Voi arăta clasei că
învățătoarea nu are dreptate.“ Foarte sigur pe el, Robert s-a ridicat
să vorbească. Dar dintr-odată n-a putut să se gândească la ce să
spună. Fața lui s-a înroșit, a mormăit ceva și a stat jos. A auzit
câteva chicote în spatele lui, în timp ce învățătoarea își continua
ora.

ACM

Deschide Biblia și citește
versetul de memorat. Pune-i pe
copii să spună versetul
împreună.

(În discuție, subliniază faptul că Robert ar fi avut dreptate dacă ar fi spus
ceva despre Dumnezeu ca fiind Creatorul. Greșelile lui au fost că n-a
cerut ajutorul lui Dumnezeu, a fost prea sigur pe sine şi nu s- a gândit ce
să spună înaintea de a se ridica în picioare.)

Dacă Îl iubești pe Domnul Isus, ai încredere în El, că te ajută.
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta.“
Iosua și-a dat seama prea târziu că nu făcuse aceasta. Dar lui
Dumnezeu încă îi păsa de el. El l-a ajutat să învețe din această
greșeală.

Imaginea 6-3
Imaginea 6-3

Iosua 10:16
În jurul orașului Gabaon erau alte orașe puternice. Peste aceste
orașe împărățeau regi.

Pune-i pe copii să numere cei
cinci regi pe ajutorul tău vizual.

Aceștia erau regi puternici și tari, dar acum le era teamă. Și ei
auziseră ce Dumnezeu mare avea poporul Israel. Auziseră cum au
căzut zidurile Ierihonului. Auziseră despre victoria de la Ai.
Auziseră că poporul gabaoniților făcuse pace cu poporul Israel.

Arată-le pe hartă cele trei orașe:
Ierihon, Ai și Gabaon.

Unuia dintre regi îi era așa de frică încât a trimis vorbă celorlalți
regi.
„Veniți la mine“, a spus el, „și ajutați-mă, astfel încât împreună să
putem ataca Gabaonul, căci gabaoniții au făcut pace cu poporul
Israel.“
Așa că regii s-au întâlnit, şi ei și armatele lor și-au așezat tabăra
lângă orașul Gabaon, gata să atace.
Când gabaoniții au auzit despre pericolul iminent, au trimis un
mesaj la Iosua. „Vă rugăm să veniți repede și să ne salvați; regii sau adunat împreună ca să ne atace.“
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Imaginea 6-4
Iosua 10:7-27
Poate că Iosua era tentat să se teamă când a auzit cum acești regi
puternici și toate armatele lor erau pregătite să lupte împotriva lui.
Dar Domnul i-a vorbit într-un mod atât de încurajator. El i-a spus lui
Iosua: „Nu te teme de ei. Ți i-am dat pe toți. Vei câștiga lupta, şi
nici unul din ei nu te va învinge.“
Acum Iosua putea să meargă la luptă, cu multă credință, împotriva
regilor puternici. De ce să se teamă de ceea ce ar putea să-i facă
regii, când el avea de partea lui pe marele și puternicul Rege al
regilor? Dumnezeu îi spusese că El îi dăduse deja victoria asupra
dușmanilor lui Iosua. Iosua se încredea în Dumnezeu cu toată
inima lui.

Imaginea 6-4
ACM

Copil care ai fost mântuit, acesta este și Dumnezeul tău. El este
atotputernic și îi pasă de tine. El nu te va dezamăgi niciodată.
Oamenii, chiar mama și tatăl tău sau prietenul tău cel mai bun pot
să te dezamăgească, dar Dumnezeu nu te dezamăgeşte niciodată.
Când ai de făcut alegeri grele sau treci prin situaţii dificile, încredete în Dumnezeu, așa cum a făcut Iosua când a mers la luptă.
Israeliții au plecat să întâlnească armata dușmană, și mulți soldați
dușmani au fost omorâți.
Dușmanii au fugit îngroziți, fiind urmăriţi de israeliți. Deodată o
grindină uriașă a căzut din cer, ucigând pe mulți dintre dușmani.

Imaginea 6-5
Dar timpul se scurgea. Israeliții aveau nevoie de mai mult timp
pentru a învinge acești regi puternici și armatele lor. Iosua a vorbit
soarelui: „Soare și lună, opriți-vă.“ Ce poruncă ciudată! Dumnezeu
a auzit-o și pentru singura dată în istoria lumii, soarele a stat pe
loc. Acest lucru a oferit israeliților o zi mai lungă, ca să lupte și să
câștige bătălia.
Iosua era atât de încântat că s-a încrezut în Dumnezeu! Dumnezeu
este așa de mare și de puternic! El poate întotdeauna să-Şi ajute
poporul. Dacă ești copilul Lui, El poate întotdeauna să te ajute.
Când ai ceva greu de făcut, cum ar fi să-i spui prietenului tău că
ești mântuit sau să ai grijă de fratele tău mai mic în timp ce părinții
tăi plecaţi, încrede-te în Dumnezeu. El poate întotdeauna să te
ajute. El a făcut chiar soarele să se oprească din înaintarea lui,
ajutând astfel poporul.

Imaginea 6-5
Repetă împreună cu copiii cererea pe care Iosua i-a făcut-o lui
Dumnezeu: „Oprește-te soare
asupra Gabaonului, și tu lună
oprește-te.“
ACM
Repetați împreună versetul de
memorat.

Cei cinci regi care începuseră lupta au văzut că nu puteau să
câștige. Așa că au fugit și s-au ascuns într-o peșteră.
„Rostogoliți pietre mari la intrarea în peșteră și păziți-o.“
Mai târziu, la sfârșitul luptei, cei cinci regi au fost scoși și uciși.
Toți israeliții au știut că au câștigat lupta doar datorită faptului că
Dumnezeu a fost cu ei. Nu este minunat să ştiţi, voi, care aţi crezut
în Domnul Isus, că Dumnezeu este peste tot şi El vrea să vă ajute?
Când Satana încearcă să te păcălească sau când ai ceva greu de
făcut, încrede-te în Dumnezeu. „Încrede-te în Domnul din toată
inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta!“ (Proverbe 3:5).
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Întrebări recapitulative
1.De ce au vrut gabaoniții să facă tratat de pace cu Iosua? (Se
temeau de Israel, fiindcă auziseră despre victoriile de la Ierihon și
Ai.)
2.Cum s-au îmbrăcat ei și de ce? (Cu haine rupte, ca să pară că
au călătorit o distanță lungă.)
3.De ce a fost păcălit Iosua? (Nu L-a întrebat pe Dumnezeu ce să
facă.)
4.Cine vrea să-i păcălească pe cei mântuiți? (Satana)
5.Completați versetul biblic: „Încrede-te în Domnul din toată inima
ta …“ („… și nu te bizui pe înțelepciunea ta“. Proverbe 3:5)
6.De ce se pot încrede copiii lui Dumnezeu în El? (El este puternic
și nu te dezamăgeşte niciodată.)
7.Cine a fost mânios că gabaoniții făcuseră tratat de pace cu
israeliții? (cei cinci regi)
8.Cum l-a încurajat Dumnezeu pe Iosua înainte de luptă? (I-a
vorbit și i-a promis victorie.)
9.Care a fost lucrul cel mai neobișnuit care s-a întâmplat în timpul
luptei? (Soarele s-a oprit.)
10. De câte ori s-a întâmplat aceasta în istoria lumii? (o dată)
Subiect de discuție
„Sub acoperire“
Cere copiilor să definească fiecare din următoarele lucruri: otravă,
dușman, fir electric sub tensiune, criminal și animal bolnav. Pentru
fiecare lucru, cere mai multor copii să-și spună opinia, apoi arată
cum fiecare dintre cele de mai sus ar putea fi „sub acoperire“. De
exemplu, un prieten poate să te bârfească şi în felul acesta se
poartă ca un dușman; un criminal poate fi cineva în care ai avut
încredere.
Întreabă-i pe copii cum pot ști sigur dacă o persoană sau o situație
este periculoasă înainte de a suferi consecințele. Fă referire la
Proverbe 3:5, și încurajează-i să-I ceară lui Dumnezeu
înțelepciune.
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Lecția 6
Iosua își ia rămas bun de la popor
Texte biblic pentru învățător

Schița lecției

Numeri 13:17-33

Începutul

Iosua 14:1-15; 23:1 – 24:26

„Completați numele lipsă“

Adevăr central
Recapitulează
lecțiile 1-5.

Desfășurarea evenimentelor
adevărurile

predate

în

Încheie cu adevărul: „Dumnezeu îi va lua
la cer pe copiii Săi“ (În schiță, adevărul
central al fiecărei lecții conține numărul
lecției în cadrul căreia a fost predat, ex.
AC5M).
Aplicație

1. Caleb și Iosua spionează Canaanul
2. Au încrederea că Dumnezeu le va da
ţara
AC5M
3. Poporul se teme
4. Patru zeci de ani mai târziu Caleb și
Iosua intră în Canaan.
AC2M
5. Caleb cere muntele

Recapitulează aplicațiile de la lecțiile
precedente.
Verset de memorat
Recapitulează 1 Petru 1:16 și Proverbele
3:5.
Ajutoare vizuale
 Planșele:1-2, 6-2 şi 6-6.
 Scrie pe un al șaselea carton „Dumnezeu îi
va lua la cer pe copiii Săi“, pentru a-l folosi
la sfârșitul lecției.

6. Iosua îi dă muntele
7. Caleb scoate dușmanii

AC3M

8. Iosua vorbește poporului

AC4M

9. Îi cere să aleagă

ACN

Punctul culminant
Iosua spune: „Cât despre mine eu și
casa mea …“
Concluzie
Poporul promite
Dumnezeu

să-I

slujească

lui

Iosua marchează locul cu o piatră
Iosua moare
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Lecția
Adaptează următoarea idee, folosind perechi cu care copiii sunt
familiarizați.

Vă voi spune numele unui personaj bine cunoscut. Voi trebuie
să-mi spuneți numele celuilalt personaj pereche. De exemplu:
Frumoasa și … . răspunsul este Bestia.
Tom și …
Piff și …
Albă ca zăpada și …
Iosua și …

Imaginea 1-2
Iosua 14:7-9; Numeri 13:17-33
Da, Caleb și Iosua plecaseră împreună în acea călătorie
periculoasă de spionaj în Canaan. Acolo ei găsiseră pâraie de apă
și fructe bune de mâncat – smochine, rodii și struguri uriași. Dar ei
văzuseră și bărbați care erau cu mult mai mari decât ei, şi pe care
i-au numit uriași.
După ce Caleb, Iosua și ceilalți zece spioni cercetaseră țara timp
de patruzeci de zile, ei s-au întors la Moise și la oamenii care
așteptau raportul lor.
Spionii i-au spus lui Moise și oamenilor că țara era bogată, şi avea
tot felul de fructe bune.
Ei au adăugat: „Dar sunt uriași acolo, și cetățile au ziduri
puternice.“

Imaginea 1-2

Oamenii s-au înspăimântat. Nu vor reuși niciodată să lupte cu
uriașii, s-au plâns ei.
Dar Caleb a spus: „Să mergem imediat și să luăm țara. O vom
cuceri.“ Caleb știa că Dumnezeu le promisese țara. Atât el cât și
Iosua știau că puteau să se încreadă în Dumnezeu. Aceasta am
învățat data trecută. „Dumnezeu vrea ca copiii Lui să se încreadă
în El.“
Dacă ești copilul lui Dumnezeu nu trebuie să te îngrijorezi sau să-ți
fie teamă. Este ceva de care te temi? Spune-I lui Dumnezeu
despre aceasta și cere-I ajutorul.

AC5M

El nu te dezamăgește. Caleb și Iosua erau și ei siguri de aceasta –
chiar dacă ceilalți spioni au spus: „Nu putem lupta împotriva
acestor oameni – unii sunt uriași. Noi eram ca lăcustele în
comparație cu ei.“
În ciuda a ceea ce oamenii temători și îndoielnici spuseseră cu
patruzeci de ani în urmă, dușmanii din țară n-au făcut rău
poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a protejat poporul de toate
pericolele. El își protejează copiii – îi protejează de pericol, de
puterea și planurile lui Satana, de pedeapsa pentru păcat. Vă
amintiți de versetul din Biblie care ne spune că aceia care aparțin
Domnului Isus nu vor fi niciodată judecați pentru păcatul lor? Da.
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Romani 8:1. Să-l repetăm împreună.
Iosua 14:6-16
Iosua și Caleb erau cei mai bătrâni bărbați dintre israeliți. Restul
erau copiii oamenilor care se plânseseră în pustie. Într-o zi,
bătrânul prieten al lui Iosua, Caleb, a venit să-l vadă.
„Iosua“, a spus el, „vreau să-ți amintesc de o promisiune pe care
Moise mi-a făcut-o acum patruzeci de ani. Amintește-ți, când am
venit aici ca spioni, Moise a promis că îmi va da o parte din țară –
acest munte. De atunci am urmat pe Domnul cu toată inima mea.
Deși am 85 de ani, sunt încă puternic și sănătos. Știu că sunt
dușmani care locuiesc în munte, dar sunt sigur că putem să-i
izgonim de acolo.“

AC3M

Iosua i-a dat lui Caleb muntele care îi fusese promis. Nu după mult
timp toți dușmanii au fost alungați din munte și Caleb a câștigat
fiecare bătălie împotriva lor. „Dumnezeu dă copiilor Lui victorie.“
Puteți să numiți câteva dintre lucrurile împotriva cărora luptă cei
mântuiți? Mândria, egoismul, mânia, limbajul murdar, lenevia, un
obicei rău. Oamenii au diferite bătălii, dar nici una nu este prea
grea pentru Domnul.
Poate că de când am învățat aceasta la grup, cineva de aici a
câștigat o victorie cu ajutorul lui Dumnezeu. Vrea cineva să ne
povestească despre aceasta acum? (Dă ocazia copilului sau
copiilor să facă acest lucru.)
De multe ori în timpul lungii lui vieți, Caleb se încrezuse în
Dumnezeu ca El să-i dea victoria. Acum el era fericit, așezat cu
familia lui în casa lor de munte. Și era pace în toată țara Canaan.

Imaginea 6-2
Iosua 23:1 – 24:31
Au trecut mulți ani. Iosua avea acum 110 ani. El știa că foarte
curând va muri și va merge să fie cu Dumnezeu pentru totdeauna.
Dar înainte de a merge, el a vrut să transmită un mesaj poporului.
Toți conducătorii au fost chemați la un loc. Iosua le-a spus: „Ați
văzut tot ceea ce a făcut Dumnezeu. El a luptat pentru voi. Orice
dușman care a rămas va fi alungat. Dar voi trebuie să fiți puternici
și curajoși ca să faceți tot ceea ce este scris în Cartea Legii. Să nu
vă închinați dumnezeilor falși cărora li s-au închinat oamenii care
au locuit în această țară. Dacă nu ascultați de Dumnezeu și vă
îndepărtați de El, veți suferi o pedeapsă groaznică.“ Iosua le
amintea oamenilor că Dumnezeu se aștepta ca ei să trăiască
diferit de celelalte popoare din jur. El le-a poruncit să fie sfinți.

Imaginea 6-2

AC4M

De ce trebuie să fie sfinți copiii lui Dumnezeu? Deoarece
Dumnezeu, Tatăl lor este sfânt; și pentru că El poruncește copiilor
Lui să fie sfinți. Dacă spui că ești mântuit, viața ta ar trebui să
arate că tu vrei să faci ceea ce este drept și bun. Adesea aceasta
înseamnă să fii diferit de ceilalți. S-ar putea ca ei să nu fie
mulțumiți de tine, dar Dumnezeu va fi mulțumit. Iosua dorea
într-adevăr ca poporul să trăiască în ascultare în noua lor țară.
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Iosua a spus poporului că ei trebuie să hotărască ceva foarte,
foarte important. El le-a spus că ei trebuie să hotărască dacă vor
sluji dumnezeilor falși sau singurului Dumnezeu adevărat care îi
scosese din Egipt și le dăduse această ţară frumoasă.
„Trebuie să alegeți astăzi pe cine veți sluji,“ le-a spus el. „Cât
despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.“
Nu era de ajuns să-l asculte pe Iosua, poporul trebuia să aleagă.
La fel este și pentru unii dintre băieții și fetele din Grupul Vestea
Bună de astăzi. Ați învățat multe despre ceea ce înseamnă să fii
un copil al lui Dumnezeu. Ați ascultat, dar poate încă n-ați crezut
în Domnul Isus ca Mântuitor al vostru. Dumnezeu spune: „Alege
astăzi!“

ACN

Dacă vrei să fii copilul lui Dumnezeu, atunci crede chiar acum în
Hristos. Dumnezeu promite: „Dar tuturor celor L-au primit, adică
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu” (Ioan 1:12). Spune-I: „Doamne Isuse, te rog iartă-mi
păcatul. Știu că ai murit pentru mine. Vreau să fiu copilul lui
Dumnezeu. Vreau să-I slujesc Domnului“.
Iosua a spus: „Voi sluji Domnului“. Poporul a răspuns: „Și noi vom
sluji Domnului, pentru că El este Dumnezeul nostru.“

Imaginea 6-6
Apoi Iosua a făcut o înțelegere cu poporul. A scris cuvintele în
Cartea Legii lui Dumnezeu. A pus o piatră mare sub un stejar care
era în apropiere. Această piatră urma să le amintească oamenilor
de promisiunea și legământul pe care îl făcuseră.
Curând după aceea, Iosua a murit. Dumnezeu fusese cu Iosua tot
timpul. Îl făcuse puternic și i-a dat multe victorii. Acum, în sfârșit,
luptele lui Iosua s-au terminat și el a mers să locuiască pentru
totdeauna cu Dumnezeu. Nu numai conducătorii renumiţi din Biblie
merg să fie cu Dumnezeu.
Dumnezeu îi va duce pe toți copiii lui în cer. Acolo nu va mai fi
tristețe, durere sau moarte. Este un loc plin de bucurie și fericire.
Dacă ești copilul lui Dumnezeu, vei fi și tu acolo. Vei locui veșnic
cu Dumnezeu și cu Domnul Isus, și cu toți copiii lui Dumnezeu. Și
Iosua, pe care am ajuns să-l cunoaștem în aceste săptămâni, va fi
acolo!

Întrebări de recapitulare
Împarte copiii în două echipe și dă-le timp pentru a pregăti șase
întrebări din viața lui Iosua. Scopul este să pregătească întrebări
grele. O echipă răspunde la întrebările celeilalte. Câștigă echipa
care răspunde la cele mai multe întrebări.
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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
despărţirea veşnică de Dumnezeu, adică iadul
(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 înviat din morţi (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 personal (Ioan
1:12, Apoc. 3:20).
4. Ajută-l, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, să
primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36, Apoc.
3:20, Evrei 13:5).
5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei
10:32). Această mărturisire poate să ţi-o facă ţie,
altor lucrători, mai târziu prietenilor şi, dacă situaţia
este potrivită, în public sau în biserică.
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