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Paşi pentru sfătuirea copilului care vrea să vină la Hristos 

1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este atât de 

bun pentru a merita cerul; şi că plata păcatului este moartea veşnică – despărţirea de Dumnezeu 

(Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21, 24). 

2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără plată, pentru că Isus a murit în locul nostru pe 

cruce, a fost îngropat şi a 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 (Ioan 1:12; 

Apoc. 3:20). 

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

Evrei 13:5). 

5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei 10:32). Această mărturisire poate să ţi-o facă în-

tâi ţie, apoi altor lucrători, apoi mai târziu prietenilor şi, dacă circumstanţele permit, unui grup sau 

bisericii.  

Drept de autor © 2000, 2003 Child Evangelism Fellowship® Inc. Toate drepturile rezervate. Folosit cu permisiune.  

Titlul original: Moses, the Chosen Deliverer. Titlul în limba română: Moise, eliberatorul ales 
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Introducere 
 

Predarea adevărurilor biblice 

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

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

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

Cuvântul lui Dumnezeu să fie aplicat la viaţa lor. 

 

Fii disponibil pentru sfătuire  

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

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

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

 

Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit 

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

 

Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit 

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

 

Aşezarea figurilor de flanelograf 

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

 

Versete de memorat 

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

 

Ajutoare vizuale suplimentare 

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

 

Ajutoare adiţionale la text 

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

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

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

 

Întrebări de recapitulare 

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

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

1. Pentru a afla cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat; 

2. Pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce lucruri să accentuezi, astfel încât copiii să şi le 
reamintească mai uşor;  

3. Pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia şi aşteaptă cu 
nerăbdare partea aceasta a programului. Dar recapitularea este mai mult decât o 
competiţie, este şi un timp de învăţare. 

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

Lecţie 
Adevăr 

central 
Aplicaţie Verset de memorat 

1. Naşterea lui 
Moise 

Exodul 
1:11-2:10 

  

Păcatul este 
un stăpân dur 

Nemântuit: Încrede-te în Domnul 
Isus astăzi. Numai El 
are puterea să te 
elibereze de păcat. 

„Dacă zicem că 
n-avem păcat, ne 
înşelăm singuri, şi 
adevărul nu este în 
noi.“ 

1 Ioan 1:8 

2. Chemarea lui 
Moise 

 Exodul 
2:10-4:18; 
Faptele Ap. 
7:22-35; Evrei 
11:24-27 

Calea Lui 
Dumnezeu 
este 
desăvârşită 

Nemântuit: Vino la Dumnezeu 
pe calea pregătită 
de El pentru tine. 
Isus Hristos este 
„Calea“. 

Mântuit:      Urmează, prin 
puterea Lui, calea 
desăvârşită a lui 
Dumnezeu. 

„Căile lui Dumnezeu 
sunt desăvârşite.“ 

2 Samuel 22:31 

3. Moise 
prezintă mesajul 
lui Dumnezeu 

Exodul 4:18–6:9 

  

Dumnezeu 
cere copiilor 
Lui să se 
încreadă în El 

Nemântuit:  Încrede-te în Domnul 
Isus ca să te salveze 
de păcat. 

Mântuit:      Dumnezeu vrea să 
te încrezi în El în 
fiecare zi. 

„Binecuvântat să fie 
omul, care se încrede 
în Domnul, şi a cărui 
nădejde este 
Domnul!“ 

Ieremia 17:7 

4. Moise vede 
puterea lui 
Dumnezeu 

Exodul 
7:1-12:51 

Dumnezeu 
poate să-Şi 
elibereze 
poporul 

Nemântuit: Roagă-L pe Domnul 
Isus să te salveze de 
judecata lui 
Dumnezeu şi să te 
elibereze de sub 
stăpânirea păcatului. 

„Hristos ne-a izbăvit 
ca să fim slobozi.“ 

Galateni 4:31 

5. Trecerea 
triumfală 

Exodul 
13:17- 15:21 

Dumnezeu nu 
Îşi părăseşte 
niciodată 
copiii 

Mântuit:      Încrede-te în 
promisiunea Lui, că 
El este întotdeauna 
cu tine. 

„Iată că Eu sunt cu voi 
în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului.“ 

Matei 28:20 

6. Oamenii se 
plâng, 
Dumnezeu le 
poartă de grijă 

Exodul 
15:22-17:7 

Dumnezeu a 
promis că va 
da copiilor Săi 
tot ceea ce au 
nevoie 

Nemântuit: Încrede-te în Domnul 
Isus pentru cea mai 
mare nevoie a ta – 
iertarea păcatelor. 

Mântuit:      Încrede-te în El, căci 
El poartă de grijă 
nevoilor tale. 

„Domnul să-ţi fie 
desfătarea; şi El îţi va 
da tot ce-ţi doreşte 
inima.“ 

Psalmul 37:4 
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Lecţia 1 

Naşterea lui Moise 
 

Sugestii pentru învăţător 

Predă lecţia biblică în prima parte a programului 
Grupului Vestea Bună.  

Prezintă studiul de caz către sfârşitul 
programului. Dacă grupul de copii este mare şi 
ai destule ajutoare, împarte copiii în grupuri mai 
mici şi fiecare ajutor să discute întrebările cu 
copiii din grupul lui.  

Text biblic pentru învăţător 

Exodul 1:11 – 2:10 

Adevăr central 

Păcatul este un stăpân dur 

Aplicaţie 

Nemântuit: Încrede-te în Domnul Isus astăzi. 
Numai El are puterea să te elibereze de păcat. 

Verset de memorat  

„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm 
singuri şi adevărul nu este în noi.“ 1 Ioan 1:8 

Ajutoare vizuale 

 planşe: de la 1-1 la 1-6  

sau  

 figuri: de la MC1 la MC-13, şi MC16, 
MC17 

 fundaluri (opţional): scenă de interior, 
scenă de exterior, scenă cu râu 

 imagine adiţională – o fetiţă 

 fâşie pe care ai scris cuvântul „păcat“ 

Schiţa lecţiei 
Introducere 

 Naşterea unui copil 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Amram şi Iochebed aşteaptă 

naşterea unui copil   ACN 

2. Egiptenii se tem de israeliţi 

3. Israeliţii ajung sclavi  ACN 

4. „Omorâţi toţi băieţii nou-născuţi!“ 

5. Se naşte copilaşul lui Amram şi 

Iochebed    ACN 

6. Este ascuns 3 luni 

7. Iochebed face un coş pentru 

copilaş     ACN 

8. Maria urmăreşte coşuleţul de pe 

malul râului    ACN 

9. Prinţesa găseşte copilul 

10. Maria se oferă să-i găsească o 

doică     ACN 

Punct culminant 

Prinţesa dă copilul lui Iochebed 

Concluzie 

Amram şi Iochebed duc copilul la palat 

      ACN 
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Lecţia 
„O fetiţă! Nu ne trebuie – să ne scăpăm de ea!“ 

Pune imaginea unei fetiţe. 

Poate că unii din voi aveţi o surioară, şi ea plânge mult. V-a 
stricat deja unele din jucăriile voastre? În ciuda tuturor acestor 
lucruri, voi o iubiţi mult. Imaginaţi-vă pe cineva spunând: „Scapă 
de ea!“ Din nefericire astăzi există unele ţări în care se întâmplă 
asemenea lucruri. Băieţeii sunt bineveniţi, dar fetiţele … sunt o 
povară pentru familie. Multe sunt abandonate în orfelinate, unele 
sunt lăsate să moară sau sunt pur şi simplu omorâte.  

 

Scena 1 

Fundal opţional: scenă de interior. Pune pe Amram (MC-2), pe Iochebed (MC-1), 
pe Maria (MC-3) şi pe Aaron (MC-4). 

Biblia ne povesteşte despre doi israeliţi, Amram şi Iochbed, 
care au trăit în Egipt cu mii de ani în urmă. Ei urmau să aibă încă 
un copilaş. Deşi mai aveau un băiat şi o fată, ei se bucurau că 
urma să se mai nască încă un copil în familia lor. Dar dacă era un 
băiat? În acea perioadă în Egipt nu viaţa fetiţelor era în pericol, ci 
a băieţeilor. A băieţeilor israeliţi. Legea ţării spunea că trebuie să 
fie aruncaţi în râul Nil.  

De ce exista această lege atât de dură? De ce există atâta 
cruzime în lume în zilele noastre? De ce este atâta răutate? 
Dumnezeu ne dă răspunsul în Biblie – datorită păcatului.  

Pune fâşia pe care este scris cuvântul „păcat“. 

Ştiţi ce este păcatul? Păcatul este o acţiune împotriva lui 
Dumnezeu. Păcat înseamnă să facem ceea ce Dumnezeu ne 
spune să nu facem, şi să nu împlinim ceea ce ne porunceşte El. 
Biblia, Cuvântul Lui Dumnezeu, ne spune că păcatul a intrat în 
lume când primul bărbat şi prima femeie, Adam şi Eva, n-au 
ascultat de Dumnezeu. De atunci toţi, cu excepţia Domnului Isus, 
ne-am născut cu o natură păcătoasă şi toţi păcătuim din pricina 
acestei naturi. Ce spune Biblia?  

Citeşte 1 Ioan 1:8. 

„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul 
nu este în noi. 

Acum ascultaţi ce spune Domnul Isus.  

Citeşte Ioan 8:34. 

 „…oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului“. 

Eşti tu un rob al păcatului? Păcatul este un stăpân foarte 
puternic şi aspru. 

Oamenii din Israel, poporul ales al lui Dumnezeu, sufereau 
cumplit din pricina unui stăpân foarte crud – faraon, împăratul 
Egiptului. Nu a fost întotdeauna aşa, a fost şi un timp când 
israeliţii duceau în Egipt o viaţă bună. Unul din strămoşii lor, Iosif, 
a fost folosit de Dumnezeu pentru a ajuta Egiptul în timpul unei 
foamete. Atunci, toate rudele lui Iosif au venit să locuiască în 
Egipt, într-un loc numit Gosen. În timpul acela ei erau în număr de 
aproximativ 70. Şi în Egipt Dumnezeu Şi-a binecuvântat poporul 
Său cu mulţi copii. După aproximativ 400 de ani, erau cam două 

Amram şi Iochebed. Pune pe 
copii să repete aceste nume 
împreună cu tine.  

Planşa 1-1 

ACN 

Faraon – pune-i pe preşcolari să 
spună împreună cu tine acest 
cuvânt nou.  

Copiii să arate pe o hartă Egiptul 
şi ţinutul Gosen.  
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milioane de israeliţi care trăiau în Egipt. Egiptenilor a început să le 
fie frică de ei. La tron a venit un alt împărat, care nu ştia nimic 
despre Iosif. Pentru el, aceşti străini erau o ameninţare la 
siguranţa Egiptului. Dacă începea un război? Ei ar fi putut să se 
unească cu duşmanii Egiptului! Era necesar să ia măsuri.  

Îndepărtează toate figurile.  

 

Scena 2 

Fundal opţional: scenă de exterior. Pune pe egiptean (MC-16) şi pe israelit 
(MC-17). 

Aşadar, dintr-odată viaţa s-a schimbat pentru israeliţi. Ei nu 
mai erau oameni liberi, ci au devenit sclavii egiptenilor. Faraon a 
ales supraveghetori cruzi, care să supravegheze cum îşi făceau 
israeliţii munca. De dimineaţa devreme până seara târziu ei erau 
trimişi să muncească pe terenurile cu cărămidă. Ce stăpân aspru 
era faraon!  

Cine este celălalt stăpân aspru despre care aţi auzit? Păcatul. 
Poate te gândeşti că tu nu ai niciun stăpân. Eşti liber. Eşti oare 
liber? Gândeşte-te numai la ce ai făcut astăzi. Poate că te-ai răstit 
la mama ta astăzi de dimineaţă, la micul dejun, când ţi-a amintit 
să vii de la şcoală direct acasă. „Nu te mai purta cu mine ca şi 
când aş fi un copil!“ Şi apoi ai ieşit afară şi ai trântit uşa. Biblia 
porunceşte copiilor să-i cinstească pe părinţii lor şi să-i asculte. 
Neascultarea de această poruncă este păcat. Ce a spus Domnul 
Isus? „…Oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului“. Ţi se 
aplică şi ţie acest lucru? 

Este vreun copil la tine în clasă pe care toţi ceilalţi îl 
necăjesc? Te-ai alăturat şi tu lor vreodată? Poate i-ai spus: „Eşti 
aşa de prost, tot timpul eşti ultimul din clasă!“ 

Vă daţi seama cât de mult doare acest lucru? Domnul Isus a 
spus să te porţi cu alţii aşa cum ţi-ar place să se poarte ei cu tine. 
A necăji pe alţii este păcat. 

Eşti liber sau ai un stăpân – păcatul? Păcatul este un stăpân 
dur.  

Să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.  

Citeşte Romani 6:23a 

„Fiindcă plata păcatului este moartea …“ 

Aceasta înseamnă că dacă tu continui să permiţi păcatului să 
fie stăpânul tău vei fi despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna, 
într-un loc de pedeapsă, numit iad. Da, păcatul este un stăpân 
dur.  

Faraon, împăratul Egiptului, era un stăpân foarte dur, iar 
oamenii ca Amram şi Iochebed trebuie să se fi simţit foarte 
neajutoraţi. Copilaşul lui Iochebed se născuse – a fost fată sau 
băiat?  

Citeşte Exodul 2:2a 

Îndepărtează toate figurile. Pune pe Amram (MC-2), pe Iochebed (MC-1), pe 
Maria (MC-3), pe Aaron (MC-4) şi bebeluşul Moise (MC-5). 

ACN 

Cărămizile erau făcute manual, 
folosind pământ, paie şi apă. 
Preşcolarii să mimeze că fac 
cărămizi, sau să folosească cuburi 
pentru a face clădiri.  

Planşa 1-2 
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Era un băiat! Acesta trebuia să fie un prilej de bucurie. Însă 
de data aceasta ei se aflau în pericol ca fiul lor nou-născut să fie 
omorât din cauza răutăţii lui faraon. În faţa unui astfel de stăpân ei 
n-aveau nicio putere.  

Exista cineva destul de puternic, care să-i elibereze pe 
israeliţi? Putea cineva să învingă un stăpân aşa de crud şi 
puternic, ca faraon? Da – Domnul. El este mai puternic decât 
orice împărat sau conducător. Biblia spune că nimeni sau nimic 
nu este mai puternic decât Dumnezeu. Numai El este mai puternic 
decât păcatul. Numai El te poate elibera de acest stăpân dur. Tu 
nu vei putea niciodată să te eliberezi singur.  

Lucrul cel mai minunat este că în planul Lui Dumnezeu de a 
elibera poporul Israel era şi un bebeluş mic şi neajutorat. 
Dumnezeu avea să-l folosească pe băieţelul nou-născut al lui 
Amram şi Iochebed. Dar nu trebuiau ei oare să arunce băieţelul în 
râul Nil? Ba da – dar ascultaţi ce s-a întâmplat.  

Citeşte Evrei 11:23. 

Amram şi Iochebed se încredeau în Singurul care era mai 
mare şi mai puternic decât faraon.  

Nu era uşor să ascunzi un bebeluş timp de trei luni. Bebeluşii 
fac multă gălăgie. Poate că sora lui, Maria îl liniştea, jucându-se 
cu el. Plânsetele lui trebuiau liniştite. El ar fi fost în mare pericol 
dacă egiptenii îl găseau. După trei luni situaţia a devenit 
imposibilă. Dumnezeu i-a dat lui Iochebed alt plan. 

Citeşte Exodul 2:3. 

Pune coşul şi capacul (MC-6 şi MC-7), şi îndepărtează copilaşul (MC-5) din 
braţele lui Iochebed. 

Smoala cu care a fost uns coşul nu permitea apei să 
pătrundă în el. Cu multă grijă, Iochebed şi-a aşezat fiul în coş. 
Credeţi că fiecare membru al familiei a sărutat copilaşul înainte ca 
el să fie dus la râul Nil şi să fie ascuns între trestiile înalte de pe 
malul râului? Maria stătea la o oarecare distanţă, şi privea atentă 
ca să vadă ce are să i se întâmple copilului. 

Îndepărtează toate figurile.  

 

Scena 3 

Fundal opţional: scenă cu râu. Pune pe Iochebed (MC-1), pe Maria (MC-3), pe 
bebeluş în coş (MC-6 şi MC-7), şi trestiile (MC-8 şi MC-9). 

Iochebed se încredea că Dumnezeu îi salvează fiul, dar cred 
că a durut-o inima când a trebuit să-şi părăsească bebeluşul. 
Lucrul minunat este că Dumnezeu Se îngrijea de el. Dumnezeu, 
care este atât de puternic şi măreţ, este şi milos şi iubitor. El Se 
îngrijea de acel bebeluş, Se îngrijea de Iochebed, şi Se îngrijeşte 
şi de tine. Cât de diferit este El faţă de acel stăpân dur, păcatul, 
care aduce numai durere şi moarte. Dumnezeu Se îngrijeşte atât 
de mult de tine, încât vrea să te scape de acel stăpân dur – 
păcatul. Dacă vrei să vorbeşti cu mine despre eliberarea de păcat, 
la sfârşitul întâlnirii aşează-te în primul rând, şi eu voi şti că tu 
aştepţi să vorbeşti cu mine. Vom citi împreună ce spune Cuvântul 
lui Dumnezeu despre aceasta. 

ACN 

Preşcolarii şoptesc „şşt“, şi 
mimează că leagănă copilul. De 
asemenea, numără trei luni pe un 
calendar.  

Adu un coş mare cu tine, pe care 
ei să-l vadă şi să-l atingă.  

Planşa 1-3 

Planşa 1-4 

ACN 



11 

Moise, eliberatorul ales 

Cu aproximativ 2.000 de ani în urmă s-a mai născut un alt 
copilaş. Patul lui a fost la fel de ciudat, ca şi coşul! Acest copil a 
fost aşezat într-o iesle, un loc din care mănâncă animalele. Şi 
totuşi acest copilaş era Fiul lui Dumnezeu. De ce trebuia ca Cel 
care a fost cu Tatăl dintotdeauna să fie născut ca un copilaş 
neajutorat, într-un staul din Betleem? Biblia ne spune că lucrurile 
s-au întâmplat aşa, pentru că Dumnezeu a iubit lumea. Singurul 
Lui Fiu urma să trăiască, şi să moară în locul păcătoşilor ca tine, 
şi să învieze pentru a învinge acel stăpân crud – păcatul. Da, 
Dumnezeu Se îngrijeşte de tine mai mult decât vei înţelege tu 
vreodată. 

Şi El Se îngrijea şi de Iochebed şi de fiul ei. Dumnezeu avea 
să folosească acest copilaş ascuns între trestii, ca să elibereze pe 
poporul Său din robia lui faraon. Cum avea să se întâmple acest 
lucru? 
Îndepărtează pe Iochebed (MC-1). Pune pe prinţesă (MC-10) şi pe slujitoare 
(MC-11 şi MC-12). 

În timp ce Maria privea coşul, s-a auzit dintr-o dată un 
zgomot. Se auzeau voci. Cine putea fi?  
Citeşte Exodul 2:5a. 

De ce venise prinţesa la râul Nil? Va găsi ea copilaşul?  
Citeşte Exodul 2:5b. 

Maria cred că şi-a ţinut răsuflarea. Ce se va întâmpla acum? 
Înlocuieşte pe prinţesă (MC-10) cu figura MC-13. Îndepărtează capacul de pe 
coş.  

Coşul a fost deschis şi … acolo se afla un copilaş care 
plângea.  
Citeşte Exodul 2:6b. 

Curajoasă, Maria a ieşit din ascunzătoarea ei şi s-a apropiat 
de prinţesă. Deşi inima ei trebuie să-i fi bătut foarte repede, 
Dumnezeu i-a dat însă curaj.  
Citeşte cuvintele lui Maria din Exodul 2:7. 

„Să mă duc, să-ţi chem o doică dintre femeile evreilor, ca să-ţi 
alăpteze copilul?“ 

„Du-te“, i-a răspuns prinţesa. 

Nu este acest lucru uimitor? Prinţesa Egiptului avea să-l 
păstreze pe bebeluşul israelit, pe care tatăl ei poruncise să-l 
omoare. Dumnezeu a lucrat. Domnul Dumnezeu, care este mult 
mai măreţ decât faraon sau decât oricare alt conducător, avea un 
plan ca să elibereze poporul Lui din sclavia egipteană. Şi acest 
bebeluş era o parte din acel plan.  

Dumnezeu a pregătit o cale ca să te elibereze şi pe tine din 
sclavia păcatului. Fiul Său, Domnul Isus Hristos, care nu a avut 
niciun păcat, a plătit pentru păcatul tău, când a murit pe cruce. El 
a învins acel stăpân dur, păcatul. Noi ştim acest lucru, pentru că 
Domnul Isus a înviat din morţi şi este veşnic viu. 

Ce trebuie să faci tu? Dacă vrei din toată inima să fii eliberat 
de păcat, dar îţi dai seama că nu te poţi elibera singur, atunci 
întoarce-te la Domnul Isus. Încrede-te în El. Numai El te poate 
mântui. În Ioan 8:36, Isus a spus: „Dacă Fiul vă face liberi, veţi fi 
cu adevărat liberi.“ 

 

Trestiile erau plante foarte înalte, 
cu tulpina goală pe dinăuntru, care 
creşteau pe marginea râului, şi în 
spatele cărora s-ar fi putut 
ascunde foarte uşor o fetiţă. 
Preşcolarii mimează că se ascund 
împreună cu Maria.  

Planşa 1-5 

ACN 
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Scena 4 
Îndepărtează pe Maria ( MC-3). 

Maria a alergat acasă. Nu trebuia să piardă nicio clipă! 
Probabil că a strigat: „Mamă! Mamă! Trebuie să vii imediat la râu! 
Bebeluşul este bine. Prinţesa îl va lua cu ea. Şi vrea pe cineva 
care să îl alăpteze – grăbeşte-te!“ 

Iochebed a alergat înapoi cu Maria, şi cred că inima îi era 
plină de laudă la adresa Domnului, deoarece bebeluşul ei era 
bine. 
Pune pe Iochebed (MC-1) şi pe Maria (MC-3). 

Cred că era ca într-un vis minunat! Probabil că lui Iochebed îi 
era greu să creadă lucrul acesta. Dar nu era un vis, era lucrarea 
lui Dumnezeu. Chiar dacă prinţesa poate şi-a dat seama cine era 
Iochebed, ea a spus: „Ia copilul acesta, alăptează-mi-l, şi îţi voi 
plăti“. 

Copilul lui Amram şi Iochebed era acum într-un loc sigur. 
Pentru un timp el avea să fie în grija lor. Ei trebuiau să facă tot ce 
le stătea în putinţă ca să-l înveţe despre Singurul Dumnezeu 
adevărat.  

Parcă prea curând a sosit clipa când a trebuit să îl ducă la 
palat şi să i-l dea prinţesei. El a devenit fiul ei. Ea i-a pus numele 
Moise, pentru că îl scosese din apă. 

Ce se va întâmpla cu Moise? Cum îl va folosi Dumnezeu ca 
să-l elibereze pe poporul Său?  

Cine este Stăpânul tău? Aminteşte-ţi cuvintele Domnului Isus: 
„…Oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului“. (Ioan 8:34). Vrei 
să fii liber? Poţi fi liber. Crede astăzi în Domnul Isus din toată 
inima, ca El să distrugă puterea pe care o are păcatul în viaţa ta. 
Dacă faci aceasta, eşti iertat, scăpat de pedeapsa pe care o 
merită păcatul tău. Eşti eliberat de păcat şi poţi sluji Domnului Isus 
care Şi-a dat viaţa pentru tine. Domnul Isus a spus: „Dacă Fiul vă 
face liberi, veţi fi cu adevărat liberi“ (Ioan 8:36). 

  

 
Întrebări de recapitulare 

1. Ce scrie la 1 Ioan 4:8? („Dacă zicem că n-avem păcat ne 
înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.“) 

2. Ce este păcatul? (Păcatul este neascultarea de Dumnezeu. 
Păcătuim când facem ceea ce El ne spune să nu facem şi 
când nu facem ce El ne spune că trebuie să facem.) 

3. Care este cuvântul care lipseşte? Domnul Isus a spus că 
„oricine trăieşte în păcat este … al păcatului“ (rob) 

4. Cum se numeau oamenii care erau robi în Egipt? (israeliţi) 

5. De ce a vrut împăratul Egiptului să omoare pe toţi băieţii 
israeliţi? (Lui faraon îi era frică pentru că erau foarte mulţi 
israeliţi, şi dacă pornea un război ei s-ar fi putut alia cu 
duşmanii Egiptului.)  

Planşa 1-6 

ACN 
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6. Cine era singura Persoană care putea să-i elibereze pe 
israeliţi din aspra robie sub care îi ţinea faraon şi să-i scoată 
din Egipt? (Dumnezeu) 

7. Cine este Singurul care poate să ne elibereze de păcat? 
(Dumnezeu) 

8. Ce a făcut Domnul pentru a învinge păcatul şi a deschide o 
cale prin care păcătoşii să poată fi iertaţi şi eliberaţi? 
(Dumnezeu a dat pe Singurul Lui Fiu, Domnul Isus, să 
moară în locul păcătoşilor, şi să ia pedeapsa pentru păcatul 
lor.) 

9. De unde ştim că Domnul Isus a învins păcatul şi pe Satan, 
atunci când a murit pe cruce? (El a înviat din morţi şi este 
veşnic viu.) 

10. Amram şi Iochebed s-au încrezut în Dumnezeu că El are 
grijă de băieţelul lor. Cum a făcut Dumnezeu acest lucru? 
(Mama lui l-a pus într-un coş pe râul Nil şi prinţesa l-a găsit.) 

11. Ce a făcut Maria când a văzut că prinţesa l-a găsit pe 
frăţiorul ei în râu? (S-a oferit să găsească o doică, care să 
aibă grijă de copil pentru prinţesă.)  

12. Când Maria a adus-o pe mama ei la prinţesă, ce i-a spus 
prinţesa lui Iochebed? (Că o va plăti ca să aibă grijă de 
copil.)  

 

 

Studiu de caz 

Luiza era o fetiţă de 8 ani. În fiecare zi ea se gândea: „Eu voi 
fi diferită. M-am hotărât să fiu cu adevărat cuminte. Nu voi mai 
minţi, nu voi mai vorbi urât şi nu mă voi mai mânia.“ Luiza voia cu 
adevărat să se schimbe, dar oricât de mult încerca, eşua mereu. 
De ce? Luiza nu putea înceta să mai păcătuiască, pentru că nu 
era eliberată. Păcatul era stăpânul ei. Ea avea nevoie de Cineva 
mai puternic, care să o elibereze. Situaţia este aceeaşi şi pentru 
tine. 

 Era Luiza împăcată cu comportamentul ei? 

 Ce a încercat ea să facă?  

 Era ea în stare să facă ce îşi propusese? 

 De ce nu? 

 Îşi dădea ea seama că nu este liberă? 

 Ce avea Luiza nevoie să audă? 
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Lecţia 2 

Chemarea lui Moise 
 

Sugestii pentru învăţător 

Alege o cântare despre calea mântuirii. În 
timp ce explici această cântare, spune-le 
copiilor că eşti disponibil pentru sfătuire.  

Predă lecţia biblică în prima parte a 
programului Grupului Vestea Bună. Pentru 
recapitulare poţi să foloseşti ideea de la 
sfârşitul lecţiei („Radio Egipt“).  

Text biblic pentru învăţător  

Exod 2:10 – 4:18; Faptele Apostolilor 7:22-35; 
Evrei 11:24-27 

Adevăr central 

Calea lui Dumnezeu este desăvârşită 

Aplicaţie 

Nemântuit:  Vino la Dumnezeu pe calea 
pregătită de El. Isus Hristos este 
„Calea“. 

Mântuit:  Urmează calea desăvârşită a lui 
Dumnezeu prin puterea Lui. 

Verset de memorat 

„Căile Lui Dumnezeu sunt desăvârşite.“         
2 Samuel 22:31 

Ajutoare vizuale 

 planşe: de la 2-1 la 2-6  

sau  

 figuri: MC-1, MC-10, MC-12 şi de la 
MC-14 la MC-28 

 fundaluri (opţional): scenă de palat şi 
scenă de exterior 

 

Schiţa lecţiei 
Introducere 

L-a uitat Dumnezeu pe poporul Său? 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Moise trăieşte într-un palat  ACN 

2. Dumnezeu îl pregăteşte pentru 

slujire  ACN 

3. Moise omoară un egiptean 

4. Un israelit întreabă: „Mă vei ucide şi 

pe mine?“  ACN 

5. Moise fuge de la faraon 

6. Locuieşte la familia lui Ietro 

7. Se căsătoreşte cu fiica lui şi lucrează 

acolo 40 de ani  ACM 

8. Rugul aprins  ACN 

9. Dumnezeu îi spune lui Moise că el 
trebuie să scoată pe poporul Lui din 

Egipt  ACMN 

10. Moise caută scuze 

11. Dumnezeu face minuni înaintea lui 
Moise – toiagul, lepra, apa în sânge 

 ACN 

Punct culminant  

Dumnezeu Se mânie pe Moise 

Concluzie 

Dumnezeu răspunde la toate întrebările lui 
Moise 

Acum el trebuie să meargă în Egipt 

 ACMN 
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Lecţia 
„Dumnezeu ne-a uitat!“ 

Aşa gândea oare poporul Israel? Nu-i va scoate Dumnezeu 
niciodată din Egipt, de sub asuprirea crudă a lui faraon? Îl uitase 
Dumnezeu pe poporul Său? Niciodată! Dumnezeu îl va elibera pe 
poporul Său – dar la timpul Lui şi în felul Lui. Cuvântul Lui ne 
spune „Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite“ (2 Samuel 22:31). 

Cine ştie să ne povestească ce s-a întâmplat cu acel băieţel 
ascuns printre trestiile de pe malul râului Nil? 

Cine a fost plătită să alăpteze bebeluşul? 

 

Scena 1 

Fundal opţional: scenă cu palat. Pune pe Iochebed (MC-1), pe Moise (MC-14), 
pe prinţesă (MC-10) şi pe slujnică (MC-12). 

Când a sosit timpul pentru Moise să locuiască cu prinţesa la 
palat, familia lui a fost foarte tristă să îl vadă plecând, dar în 
acelaşi timp şi mulţumitoare pentru modul în care Dumnezeu s-a 
folosit de prinţesă, ca să îi salveze viaţa. Amintiţi-vă ce spune în 2 
Samuel 22:31: „Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite“.  

Cu mult, mult timp înainte ca Moise să se nască, Dumnezeu 
a promis că va trimite pe cineva care să elibereze poporul din 
robia păcatului.  

Ştie cineva să spună ce este păcatul?  

Câţi oameni păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? 

Ce se întâmplă cu aceia care nu sunt eliberaţi de păcat? 

Vedeţi ce important era ca Dumnezeu să trimită un 
Mântuitor? Întrebarea era: când? Au trecut sute de ani, şi nu se 
întâmpla nimic! Au trecut mii de ani şi … nimic! A uitat 
Dumnezeu? Imposibil! S-a răzgândit Dumnezeu? Nu! Biblia ne 
spune că exact la timpul potrivit, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său 
să elibereze oamenii din robia păcatului (Galateni 4:4). Aceasta a 
fost calea desăvârşită a lui Dumnezeu. 

El avea să-l elibereze şi pe poporul Său din sclavia 
egipteană, exact la momentul potrivit. 

Fără ca să ştie israeliţii, cel pe care Dumnezeu avea să-l 
folosească pentru a-i scoate din Egipt era în procesul de pregătire 
pentru această slujbă importantă. Vă vine să credeţi că această 
pregătire avea loc chiar în palatul lui faraon? Dumnezeu îl alesese 
pe Moise să-i conducă pe israeliţi afară din Egipt, şi el era crescut 
ca fiul fiicei lui faraon. V-aţi fi gândit vreodată la un asemenea 
plan? Dumnezeu spune: „Căile Mele nu sunt căile voastre“. Nu, 
căile Lui sunt cu mult mai bune, ele sunt desăvârşite.  

Fete şi băieţi, calea lui Dumnezeu pentru viaţa voastră este 
desăvârşită.  

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 2 

Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-l pe Moise (MC-15). 

Cât de diferită era viaţa lui Moise faţă de cea a altor tineri 

ACN 

Planşa 2-1 

Ajută-i pe copii să înţeleagă că 
deşi multe dintre povestirile pe 
care ei le aud despre palate sunt 
inventate, aceasta este o 
povestire adevărată, scrisă în 
Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu.  
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israeliţi! El era îmbrăcat ca un prinţ. Primea cea mai bună 
educaţie. Se gândea el oare la poporul lui, la fraţii lui care 
sufereau pentru că erau sclavi? Când vedea că egiptenii se 
închinau la idoli se gândea el la ceea ce îl învăţase părinţii lui 
despre adevăratul Dumnezeu?  

Ştia cumva Moise că Dumnezeu avea un plan deosebit 
pentru el, care era mult mai important decât a fi un prinţ al 
Egiptului. 

Ştii tu care este planul lui Dumnezeu pentru tine? Biblia ne 
spune că Dumnezeu vrea ca tu să-L cunoşti şi să-L iubeşti pe El, 
dar spune de asemenea că păcatul te desparte de Dumnezeu. 
Lucrul minunat este că Dumnezeu a găsit o cale, prin care păcatul 
poate fi iertat, şi tu poţi să vii să-L cunoşti pe El. Ioan 14:6 îţi arată 
calea lui Dumnezeu. Isus a spus: „Eu sunt calea … nimeni nu vine 
la Tatăl, decât prin Mine“. Domnul Isus este Cel pe care 
Dumnezeu a promis să-L trimită ca Mântuitor. Numai El poate să 
te elibereze de păcatul care este în viaţa ta, ca astfel tu să-L 
cunoşti, să-L iubeşti şi să-I slujeşti lui Dumnezeu. 

Vrei să mergi pe calea lui Dumnezeu? Aminteşte-ţi: calea lui 
Dumnezeu este desăvârşită.  

Moise a vrut să meargă pe calea lui Dumnezeu. Biblia ne 
spune că el a ales să asculte de Dumnezeu. Şi a refuzat să mai 
fie numit fiul fiicei lui faraon.  

Pune pe israelit (MC-17) şi pe egiptean (MC-16). 

Moise voia să-şi ajute poporul. Biblia ne spune că el a mers 
pe terenurile unde israeliţii făceau cărămidă, şi a văzut un 
egiptean bătând pe un israelit. Moise s-a mâniat aşa de tare, încât 
l-a omorât pe egiptean. Gândindu-se că nu l-a văzut nimeni, a 
ascuns cadavrul în nisipul deşertului.  

Înlocuieşte egipteanul (MC-16) cu israelitul (MC-18). 

A doua zi, Moise a văzut doi oameni din poporul lui 
bătându-se. El i-a rugat să nu se mai bată, dar unul dintre ei l-a 
întrebat: „Cine te-a făcut pe tine conducătorul şi judecătorul 
nostru? Vrei să mă omori şi pe mine, aşa cum l-ai omorât pe 
egiptean?“  

Moise voia să-i ajute pe oamenii aceştia, dar ei l-au refuzat. Îi 
era de asemenea foarte frică. Ce avea să se întâmple dacă 
faraon ar fi aflat că el a omorât un egiptean? 

Biblia ne mai povesteşte despre altcineva care a fost respins 
de poporul pe care voia să-l ajute. Cei mai mulţi dintre 
conducătorii evrei au refuzat să accepte că Domnul Isus era 
Mântuitorul trimis de Dumnezeu. La început mulţi oameni L-au 
urmat pe Domnul Isus, dar după ce au ascultat învăţăturile Lui 
şi-au dat seama că această cale a Lui nu era deloc una uşoară şi 
s-au îndepărtat de El. Într-o zi Domnul Isus a fost adus înaintea 
mulţimii în Ierusalim. Romanii l-au desemnat pe Pilat guvernator 
al Iudeii. Acesta a spus oamenilor: „Iată împăratul vostru!“ Ce a 
spus atunci mulţimea?  

Citeşte Ioan 19:15a. 

„Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L!“ 

ACN 

ACN 
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Acesta a fost Isus, singurul Fiu al lui Dumnezeu, şi El a fost 
gata să treacă prin toate acestea, pentru a mântui pe păcătoşi ca 
mine şi ca tine. El ştia că aceasta este calea lui Dumnezeu. El 
trebuia să sufere şi să moară în locul păcătoşilor, şi să învieze a 
treia zi.  

Calea lui Dumnezeu pentru tine nu este să suferi pedeapsa 
pe care o meriţi datorită păcatului tău. Calea Lui este ca tu să 
crezi în Cel care a suferit şi a murit în locul tău. Calea Lui pentru 
tine astăzi este să renunţi la acele lucruri care nu sunt plăcute 
înaintea Lui, să te întorci la Domnul Isus Hristos, şi să crezi în El 
ca Mântuitor şi Domn.  

Dumnezeu nu spune că această cale este uşoară, dar că ea 
este o cale desăvârşită. Calea lui Dumnezeu pentru Moise nu a 
fost uşoară. Când faraon a auzit că Moise omorâse pe un 
egiptean, a poruncit ca Moise să fie omorât; aşa că singura şansă 
a lui Moise a fost să fugă din Egipt. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 3 

Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-l pe Moise la fântâna din Madian 
(MC-19), pe fiicele lui Ietro (MC-22) pe păstori (MC-23) şi oile (MC-20 şi 
MC-21).) 

După ce a trecut deşertul şi munţii, Moise a ajuns în sfârşit la 
un loc sigur. Obosit şi însetat, s-a aşezat lângă o fântână din ţara 
Madian. Acolo a văzut nişte fete care încercau să scoată apă 
pentru oile lor, dar nişte păstori răi le-au alungat de la fântână. 
Moise le-a ajutat să-şi adape turma. 

Când fetele au ajuns acasă, tatăl lor le-a întrebat: „Cum de aţi 
ajuns astăzi aşa devreme acasă?“ 

După ce a auzit ce s-a întâmplat, Ietro a trimis după Moise. 
Moise a rămas la această familie. Mai târziu s-a căsătorit cu una 
din fiicele lui Ietro, şi a lucrat pentru socrul lui. 

Îndepărtează toate figurile.  

Între timp au trecut 40 de ani. În primii 40 de ani din viaţa sa 
Moise a fost un prinţ. În următorii 40 de ani el a fost păstor la oi. 
Vă întrebaţi dacă în aceşti ani se mai gândea la Egipt şi la poporul 
lui care era sclav acolo? Biblia nu ne spune.  

Dar Dumnezeu veghea asupra tuturor lucrurilor. Cei 40 de ani 
la palat au fost în planul Lui pentru Moise – la fel au fost şi cei 40 
de ani în care a îngrijit de oi în deşert. Dumnezeu îl pregătea pe 
Moise pentru sarcina de a-i scoate pe israeliţi din Egipt.  

Dacă ai ajuns să Îl cunoşti pe Dumnezeu prin Fiul Său, 
Domnul Isus Hristos, atunci poţi fi sigur că Dumnezeu îşi pune în 
aplicare planul Lui perfect pentru viaţa ta. El va folosi momentele 
bune şi cele dificile, la fel cum a făcut şi în viaţa lui Moise.  

Pune-l pe Moise (MC-24), toiagul (MC-25), şi oile (MC-20 şi MC-21). 

Într-o zi, Moise şi-a condus oile la un loc cu multă iarbă, de pe 
muntele Horeb. Dintr-o dată, dintr-un rug au ieşit flăcări de foc.  

Pune rugul arzând (MC-26). 

Flăcările erau reale, însă rugul nu se mistuia deloc. 

Planşa 2-2 

Planşa 2-3 

ACM 

Planşa 2-4 

Ajută-i pe copii să găsească 
Madian pe hartă.  

Preşcolarii să mimeze că toarnă 
apă în jgheaburi pentru oi.  

Ietro era preotul Madianului.  
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Moise se uita la el mirat. Ce se întâmpla? El nu ştia atunci că 
flăcările erau un semn al prezenţei lui Dumnezeu. El a zis: „Mă voi 
întoarce să văd ce este această vedenie minunată, şi de ce nu se 
mistuie rugul.“  

„Moise! Moise!“. Cine îi vorbea? 

Citeşte Exod 3:4, şi încurajează-i pe copii să spună cine i-a vorbit lui Moise. 

Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise? 

Citeşte conversaţia direct din Biblie, sau pune să citească pe un copil care 
citeşte frumos. 

Exod 3:5: „Dumnezeu a zis: Nu te apropia de locul acesta; 
scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este 
un pământ sfânt.“ 

Exod 3:6a: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui 
Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.“ 

Cum s-a simţit Moise? Ascultaţi. 

Citeşte Exod 3:6b şi încurajează din nou copiii să răspundă la întrebare. 

„Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să-L privească pe 
Dumnezeu.“ 

Moise avea dreptate să se teamă de Dumnezeu. El este aşa 
de măreţ şi de puternic. 

Înlocuieşte pe Moise (MC-24) cu figura MC-27. Observă linia punctată în 
dreapta, pentru introducerea şi scoaterea toiagului (MC-25). 

Câteodată unele fete şi unii băieţi din ziua de azi fac glume 
pe seama lui Dumnezeu. Ei râd despre ceea ce spune Biblia. Îşi 
bat joc de cei care Îl iubesc pe Dumnezeu. „Cine are nevoie de 
Dumnezeu? Putem să ne trăim viaţa aşa cum vrem noi.“ Biblia 
spune că ei sunt nebuni, şi că într-o zi ei vor trebui să-I dea 
socoteală lui Dumnezeu pentru modul în care şi-au trăit viaţa.  

Biblia mai spune că cei ce se tem de Dumnezeu sunt 
înţelepţi. Moise era înţelept. El s-a temut de Dumnezeu şi a 
ascultat vocea lui Dumnezeu.  

Domnul a spus: „Israeliţii suferă în Egipt. Eu îi voi salva din 
mâinile egiptenilor şi îi voi scoate din ţara aceea. Te-am ales pe 
tine să mergi şi să-i scoţi afară de acolo.“ 

Ce credeţi că a răspuns Moise? 

Citeşte Exod 3:11. 

„Cine sunt eu, ca să mă duc la faraon, şi să scot din Egipt pe 
copiii lui Israel?“ 

Vă aduceţi aminte, când Moise era prinţ în Egipt, el se 
gândea că era destul de puternic să-şi ajute poporul. Moise îşi 
dădea seama acum cât era de slab, dar mai avea ceva de învăţat. 
Ascultaţi cuvintele lui Dumnezeu.  

Citeşte Exod 3:12a 

„Dumnezeu a zis: Eu voi fi negreşit cu tine …“ 

Moise nu ar fi putut niciodată să-i elibereze pe israeliţi, dar 
trebuia să înţeleagă că putea să îi scoată din Egipt cu puterea lui 
Dumnezeu. Aceasta era calea lui Dumnezeu.  

ACM 

Focul simbolizează adesea în 
Biblie prezenţa lui Dumnezeu 
pentru judecată sau curăţire.  

 

 

 

 

 

 

Preşcolarii să mimeze că îşi scot 
încălţămintea şi îşi acoperă faţa.  
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Dar tu? Ştii că niciodată nu te poţi elibera prin puterea ta de 
păcat? Dacă ştii e bine, dar acum trebuie să înţelegi cât de măreţ 
este Dumnezeu. Calea lui Dumnezeu este ca tu să nu depinzi de 
tine, ci de Domnul Isus Hristos. Numai El poate să rezolve păcatul 
din viaţa ta. Numai El are puterea să te elibereze. Numai când Îl 
accepţi ca Domn şi Mântuitor al vieţii tale, vei fi în stare să mergi 
pe calea pe care Dumnezeu ţi-o arată în Cuvântul Său, Biblia. 

Cu toate că Dumnezeu îi vorbea, Moise nu avea încredere să 
meargă pe calea pe care i-o arăta Dumnezeu.  

Moise L-a întrebat: „Când voi merge la israeliţi, cine să le 
spun că m-a trimis?“ 

Dumnezeu i-a răspuns: „Eu sunt Cel ce sunt. Vei răspunde 
copiilor lui Israel astfel: Cel ce Se numeşte „Eu sunt“ m-a trimis la 
voi.“ Spune-le că Eu sunt Dumnezeul părinţilor lor – Dumnezeul 
lui Avraam, Dumnezeu lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov. 

Cum credeţi că s-a simţit Moise acum? 

Citeşte Exod 4:1. 

„Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de vocea 
mea. Ci vor zice: „Nu ţi S-a arătat Domnul“. 

Se pare că Moise nu voia să meargă! Dumnezeu a fost foarte 
răbdător cu el, şi i-a dat trei semne, cu care să-i convingă pe 
israeliţi că El l-a trimis. Ascultaţi cu atenţie, şi descoperiţi cele trei 
semne. 

Citeşte Exod 4:3, 4, 6, 7 şi 9.  

Care erau cele trei semne? 

Îndepărtează toiagul (MC-25). Pune şarpele MC-28). 

Toiagul lui Moise s-a transformat în şarpe. 

Mâna lui Moise s-a umplut de lepră, o boală groaznică care 
afecta pielea. 

Apa din râu avea să se transforme în sânge. 

Moise a văzut puterea măreaţă a lui Dumnezeu. Acum, 
desigur, va fi gata să se încreadă în Dumnezeu şi să Îi urmeze 
calea. Faci şi tu aşa? Dumnezeu S-a numit „Eu sunt“. Aceasta 
înseamnă că El este mereu la fel. 

Poate că eşti şi tu ca Ionuţ. Ionuţ voia neapărat să devină 
creştin, şi să urmeze calea lui Dumnezeu, dar îi era frică. Dacă 
vor râde prietenii de el? Dacă nu îl vor mai vrea ca prietenul lor? 
Dacă Dumnezeu îi va cere să facă ceva greu? Va fi el destul de 
puternic? Apoi Ionuţ şi-a dat seama că nu avea de ce să îi fie 
frică. Avea dreptate. Niciodată nu va fi destul de puternic, ca să 
trăiască pentru Dumnezeu. Nu aceasta era calea lui Dumnezeu. 
Ionuţ a văzut: calea lui Dumnezeu era ca el să nu mai depindă de 
el însuşi. Dacă depindea de el, atunci sigur eşua. Calea lui 
Dumnezeu era ca Ionuţ să depindă numai de Domnul Isus, ca să-l 
mântuiască de păcat şi să-i dea puterea de a trăi în fiecare zi 
pentru Dumnezeu.  

Ştiţi ce a spus Moise după tot ce văzut? 

ACMN 

Planşa 2-5 

ACN 

Planşa 2-6 

Numele Yahweh (Iehova) este o 
formă a verbului „a fi“, aici tradusă 
cu „Eu sunt“, indicând faptul că 
Dumnezeu este Cel prezent – Cel 
ce este. Pentru sclavii din Egipt, 
care simţeau poate că chiar şi 
Dumnezeu le-a întors spatele, 
aceasta era o veste plină de 
speranţă. Dumnezeul tău este 
prezent chiar şi în Egipt. (The 
Children’s Ministry Resource 
Bible, Thomas Nelson Publishers, 
Nashville, TN, 1993) 
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„Fiindcă eu nu pot vorbi foarte bine, nu cred că mă voi putea 
adresa unui împărat.“ 

„Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, 
cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu 
gura ta, şi te voi învăţa ce vei avea de spus.“ 

Dar Moise L-a implorat: „Te rog, Doamne, trimite pe 
altcineva!“ 

Dumnezeu s-a mâniat pe Moise, şi i-a zis: „Fratele tău Aaron 
vorbeşte uşor. El va vorbi, şi tu vei face semnele cu toiagul tău“. 

Dumnezeu răspunsese la toate întrebările lui Moise. Calea lui 
Dumnezeu era ca el să meargă în Egipt şi să scoată de acolo pe 
israeliţi. Nu va fi uşor, dar Moise avea promisiunea lui Dumnezeu 
că El va fi cu Moise la fiecare pas din drum. Acum Moise trebuia 
să asculte, depinzând de Dumnezeu, pentru a-i da putere să 
continue drumul. 

Mergi tu pe calea lui Dumnezeu? Te-ai întors tu la Domnul 
Isus, care spune: ,„Eu sunt Calea“? Te-ai încrezut în El, ca să-ţi 
ierte păcatele din viaţa ta şi să nu mai fii despărţit de Dumnezeu? 
Depinzi de El, ca să te elibereze? Dacă da, atunci trebuie să te 
încrezi în fiecare zi tot mai mult în El, ca să-ţi dea putere să 
urmezi calea Lui în viaţa ta. 

Aminteşte-ţi: Dumnezeu spune în Cuvântul Său, Biblia: „Căile 
lui Dumnezeu sunt desăvârşite.“ 

 

Întrebări de recapitulare – interviu 

„Radio Egipt“  
Imaginează-ţi că eşti un reporter de la staţia egipteană de radio. Eşti nerăbdător 
să iei un interviu oricărei persoane care ştie ceva despre Moise. Dacă nu ai 
microfon, fă unul dintr-o bucată de lemn sau foloseşte un obiect similar, şi 
îmbracă-l într-o folie de aluminiu. 

 

Poate cineva să-mi spună din ce naţiune provenea Moise? Mai 
avea fraţi sau surori? Cum erau părinţii lui? (Părinţi israeliţi. Frate: 
Aaron, sora: Maria. Părinţii lui Îl iubeau pe Dumnezeu.) 
 

Dă microfonul copilului care răspunde. Dacă doreşti, înregistrează răspunsurile 
copiilor, şi săptămâna următoare ascultaţi împreună înregistrarea pentru 
emisiunea „Radio Egipt“, ca o simplă recapitulare. 

 

Cred că Moise a petrecut mai mulţi ani în palat, unde era 
considerat prinţ. Cine ştie să-mi explice cum poate să ajungă 
cineva, care provine dintr-o familie de israeliţi săraci, în palatul lui 
faraon? (Ascuns într-un coş pe râul Nil. A fost găsit de prinţesă, 
care s-a hotărât să-l crească). 

 

S-a spus că Moise a trebuit să plece foarte repede din Egipt – 
este ceva legat de o bătaie. Ştie cineva ce s-a întâmplat de fapt? 
(A omorât un egiptean, care bătea pe un israelit). 

 

Am fost informaţi că Moise avea o soţie şi familie în ţara Madian. 
Ştie cineva cu cine s-a căsătorit, şi cum s-au întâlnit ei? (S-a 
căsătorit cu una din fetele preotului din Madian. S-au cunoscut la 

ACMN 

Ioan 14:6 

Joc de recapitulare pentru 

preşcolari  

 

Puncte 

Desenează cu o cariocă un 
careu cu 9 puncte (trei rânduri de 
câte trei puncte). Fiecare copil 
care răspunde corect, vine şi 
uneşte două puncte. Când se 
formează un pătrat, desenează o 
faţă zâmbitoare în el. Continuă cât 
îţi permite timpul, şi copiii sunt 
interesaţi.  
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o fântână. Moise a înfruntat păstorii care nu le lăsau pe fete să 
scoată apă pentru turma lor. Când tatăl lor a auzit aceasta, l-a 
invitat pe Moise la el acasă). 

 

Ce a lucrat Moise în ţara Madian? (Avea grijă de turma socrului 
său). 

 

Am auzit nişte zvonuri despre Moise, un rug şi un foc. Puteţi să-mi 
explicaţi? (Moise a văzut lângă Muntele Horeb un rug în flăcări. 
Deşi rugul era cuprins de flăcări, el nu se consuma. Dumnezeu i-a 
vorbit lui Moise din acel rug). 

 

Spuneţi că Dumnezeu chiar i-a vorbit lui Moise! Ştiţi şi ce i-a 
spus? (Dumnezeu i-a spus lui Moise că l-a ales pe el ca să scoată 
pe poporul Său din Egipt). 

 

Moise avea nevoie de dovezi, ca să susţină un asemenea lucru – 
că Dumnezeu i-a vorbit. Ce dovezi a avut Moise? (Semne – 
toiagul s-a transformat în şarpe, mâna lui Moise s-a umplut de 
lepră, când apa din râu a fost turnată pe pământ, s-a transformat 
în sânge.) 

 

Acest interviu deosebit v-a fost prezentat de Radio Egipt. Ascultaţi 
programul nostru şi săptămâna viitoare, pentru a afla mai mult 
despre această povestire extraordinară! 

 

Activitate de implicare 

Împarte nişte foi de hârtie în patru. 

Sugerează-le să folosească imagini simple, pentru a desena 
povestirea lor din trei scene, şi pentru a arăta cum pot ei să 
urmeze pe Dumnezeu în viaţa lor. Arată un exemplu de 
dimensiuni mai mari, desenând pe o tablă sau pe un poster 
„povestea vieţii“. 

Exemplu:  

1. O imagine pentru încrederea în Domnul Isus ca Mântuitor. 

2. O imagine cu o Biblie deschisă pentru studiu biblic. 

3. Două imagini pentru a mărturisi altora. 

 

Citeşte versetul şi descrie ce se întâmplă în fiecare „scenă“ 
din viaţa ta. Discută situaţii pe care copiii le pot folosi în a desena 
povestirea lor în trei scene. 

Nume______________ 

2 Samuel 22:3 

Scena 1  

Scena 2  Scena 3 
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Lecţia 3 

Moise prezintă mesajul lui 

Dumnezeu 

Sugestii pentru învăţător 

În această lecţie există o aplicaţie pentru 
copilul nemântuit. Totuşi, accentul se pune 
pe predarea lecţiei unui copil creştin. Alege 
pentru programul lecţiei câteva cântări care 
să aibă un mesaj clar evanghelistic, şi în timp 
ce le explici pe acestea, spune-le copiilor că 
eşti disponibil pentru sfătuire. 

Predă lecţia biblică în prima jumătate a 
programului, şi prezintă studiul de caz spre 
sfârşitul programului. Acest studiu de caz are 
ca scop fixarea aplicaţiei din lecţie pentru 
copilul mântuit. 

Text biblic pentru învăţător 

Exod 4:18-6:9 

Adevăr central  

Dumnezeu cere copiilor Lui să se încreadă în 
El  

Aplicaţie 

Nemântuit: Încrede-te în Domnul Isus, ca să 
te salveze de păcat. 

Mântuit:  Dumnezeu vrea să te încrezi în 
fiecare zi în El. 

Versetul de memorat 

„Binecuvântat să fie omul, care se încrede în 
Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul!“ 
Ieremia 17:7 

Ajutoarele vizuale:  

 planşe: de la 3-1 la 3-6  

sau  

 figuri: MC-20, MC-21, MC-24 şi MC-25 şi 
de la MC-29 la MC-35 

 fundaluri (opţional): scenă de munte, 
scenă de exterior şi scenă de palat 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

Neîmplinirea promisiunilor  ACM 

Desfăşurarea evenimentelor  

1. Dumnezeu îl trimite pe Moise în 

Egipt  ACM 

2. Dumnezeu îl trimite pe Aaron să se 

întâlnească cu Moise  ACM 

3. Moise şi Aaron călătoresc spre 

Egipt  ACN 

4. Ei spun planul lui Dumnezeu 

oamenilor ACN 

5. Moise înaintea lui faraon  AC 

6. Poporul trebuie să lucreze şi mai 

greu  AC 

7. Faraon spune: „Nu!“ cererii lor de 
ajutor 

8. Ei dau vina pe Moise pentru 

greutăţile lor  ACM 

9. Moise se roagă lui Dumnezeu 
pentru ajutor  

Punct culminant 

Cuvintele lui Dumnezeu pentru Moise şi 
israeliţi – El este Domnul, El îi va elibera 

Concluzie 

Moise se poate încrede în Domnul – 
israeliţii se pot încrede în Domnul 

 ACMN 
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Lecţia 

„Dar ai promis! Ai spus că vom merge în vacanţă la Năvodari. 
Nu este corect! Le-am spus prietenilor mei că vom merge acolo. 
Acum vor spune că am inventat totul. Nu este corect! Ai promis!“ 

Părinţii lui Nelu au încercat să-i explice de ce s-au schimbat 
planurile. Anul trecut, când au vorbit despre o vacanţă la 
Năvodari, nu ştiau că firma pentru care lucra tatăl lui Nelu se va 
închide şi el va rămâne fără loc de muncă.  

Foloseşte exemplul de mai sus sau vorbeşte despre o localitate potrivită copiilor 
cărora le predai. 

Uneori părinţii sau cei mai buni prietenii fac promisiuni pe 
care nu le mai pot ţine. Nu pentru că vor să te dezamăgească, ci 
pentru că se întâmplă unele lucruri pe care ei nu le stăpânesc – la 
fel ca şi tatăl lui Nelu, care a rămas fără loc de muncă. 

Ascultaţi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu:  

Citeşte Ieremia 17:7 

„Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a 
cărui nădejde este Domnul!“ 

Nu este minunat să ştim că Dumnezeu Îşi ţine întotdeauna 
promisiunile? Nimic din ceea ce se întâmplă, nu poate schimba 
aceste promisiuni. Nimic nu este în afara stăpânirii Lui pentru că 
Dumnezeu este mai puternic decât oricine şi orice. Dumnezeu îl 
iubeşte pe poporul Său. Promisiunile Lui pentru ei se vor împlini 
întotdeauna. 

Dumnezeu iubea pe poporul Său, care era sclav în Egipt. 
Poate că mulţi se gândeau că Dumnezeu uitase de ei. Dar nu 
este adevărat. Dumnezeu avea să Îşi ţină promisiunea pe care 
le-a făcut-o. El îi va elibera. Ei trebuiau numai să se încreadă în 
El.  

Scena 1 

Fundal opţional: scenă de munte. Pune oile (MC-20 şi MC-21) şi pe Moise 
(MC-24) cu toiagul (MC-25). 

Dumnezeu l-a trimis pe Moise să scoată pe poporul Israel din 
Egipt. Dumnezeu îi promisese lui Moise că va fi cu el. Dumnezeu 
voia ca Moise să se încreadă în El.  

Dumnezeu vrea ca şi tu să te încrezi în El. Vă mai aduceţi 
aminte de prima noastră lecţie? Am învăţat că Dumnezeu ne-a 
promis că cei ce se încred în Domnul Isus, vor fi eliberaţi de 
stăpânul crud – păcatul. Te încrezi tu în Domnul Isus Hristos? 
Promisiunile Lui se împlinesc întotdeauna. Dacă te încrezi în El 
acum, poţi să fii sigur că într-o zi vei fi cu El în cer. 

Îţi mai aminteşti de ce îi era teamă lui Moise, când Dumnezeu 
i-a spus să meargă la faraon? 

„Nu pot să vorbesc bine“, a spus Moise. El a învăţat că poate 
să se încreadă în Dumnezeu şi pentru aceasta. Care a fost 
răspunsul lui Dumnezeu? 

Arată pentru un moment pe Aaron (MC-29). 
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„Fratele tău Aaron vorbeşte bine. Îl voi lăsa pe el să 
vorbească, iar tu să faci semnele cu toiagul.“ 

Dar cum avea să-l găsească Moise pe Aaron? Trecuse foarte 
mult timp de când îşi văzuse familia ultima oară. În acele zile nu 
existau telefoane sau e-mailuri, ca să-i ajute pe oameni să 
păstreze legătura. Nu era serviciu poştal ca să ducă vederi sau 
scrisori. 

Dumnezeu i-a arătat încă odată lui Moise că poate să se 
încreadă în El. Domnul i-a vorbit lui Aaron şi i-a spus exact unde 
să meargă, ca să se întâlnească cu Moise. Era o călătorie lungă 
pentru Aaron, din Egipt până în Madian. El nu a avut nevoie de o 
hartă – Aaron îl avea pe Dumnezeu care îl călăuzea. 

Dacă te încrezi în Domnul Isus ca Mântuitor, tu eşti copilul lui 
Dumnezeu; şi El a promis că te va călăuzi.  

Citeşte Psalmul 119:105.  

Cum călăuzeşte Dumnezeu astăzi pe copiii Lui? Dumnezeu 
foloseşte Cuvântul Său, Biblia. Biblia nu te îndreaptă spre o cale 
greşită. Poţi să ai încredere în Dumnezeu. El îţi va arăta cum să 
trăieşti ca să-I fii plăcut Lui, şi nu stăpânului tău cel vechi – 
păcatul. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 2 

Pune pe Moise şi pe Aaron (MC-30). 

Dumnezeu l-a călăuzit pe Aaron la muntele Horeb, unde îi 
vorbise lui Moise din rugul aprins. Desigur, a fost o întâlnire 
deosebită între cei doi fraţi, după atâţia ani în care au fost 
despărţiţi. Sunt sigur că Moise a avut multe întrebări referitoare la 
ceilalţi din familie, dar mai important, Moise trebuia să-i spună lui 
Aaron despre modul minunat în care i-a vorbit Dumnezeu. 
Probabil că i-a spus aşa: 

„Oh, Aaron! Adevăratul Dumnezeu al strămoşilor noştri mi-a 
vorbit pe acest munte dintr-un rug aprins. Tu trebuie să vorbeşti 
pentru mine. Eu voi folosi toiagul de păstor, ca să fac semne, şi să 
ne creadă poporul.“ 

Dacă eşti creştin, doreşti să îţi vorbească Dumnezeu şi ţie în 
acest fel? Ai şti exact ce trebuie să faci! Dumnezeu i-a vorbit lui 
Moise într-un mod deosebit; iar după aceea toţi oamenii trebuiau 
să asculte de Moise. El le spunea apoi care era calea lui 
Dumnezeu pentru ei.  

Astăzi, orice băiat sau fată, care Îl cunoaşte pe Domnul Isus 
Hristos ca Mântuitor şi Domn al vieţii lor, are Cuvântul lui 
Dumnezeu. Tot ceea ce este scris în Biblie este de la Dumnezeu 
şi este pentru tine. Dar dacă vrei să ştii ce spune Dumnezeu, 
atunci trebuie să citeşti în fiecare zi Biblia. Trebuie să meditezi 
asupra ei şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să o pui în practică în viaţa 
ta. Aminteşte-ţi, Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Încrede-te în 
El!  

Moise şi Aaron trebuiau să se încreadă în Domnul, ca să-i 
călăuzească. 

Arată ţările Egipt şi Madian pe o 

hartă, în timp ce spui copiilor 

despre călătoria lui Aaron.  
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Scena 3 

Fundal opţional: scenă de exterior. Îndepărtează figurile. Pune pe Aaron ( MC -
29) şi pe Moise (MC-31) cu toiagul (MC-25). 

Probabil că în timp ce fraţii şi-au început călătoria lungă către 
Egipt, Aaron i-a spus lui Moise toate noutăţile despre familia lor. 
Cred că şi Aaron voia să ştie despre viaţa lui Moise în Madian – 
ce făcuse el în ultimii 40 de ani. Totuşi, cred că foarte mult timp ei 
au vorbit şi s-au gândit la marea însărcinare pe care le-a dat-o 
Dumnezeu să o îndeplinească. 

Ei trebuiau să-i convingă pe israeliţi că Dumnezeu i-a trimis 
să scoată pe poporul Său din Egipt! Ei trebuiau să meargă la 
faraon şi să-i spună să lase pe poporul lui Dumnezeu să se 
întoarcă în ţara lui. Cum va reacţiona el la aceasta? Apoi trebuiau 
să conducă întreg poporul Israel afară din Egipt spre ţara promisă.  

Moise şi Aaron ştiau că trebuie să se încreadă în Dumnezeu 
din inimă, pentru că numai El putea să-l facă pe faraon să lase 
poporul Israel să plece. Numai Dumnezeu putea să îi ducă în ţara 
promisă. 

Şi tu trebuie să te încrezi în Dumnezeu din toată inima ta. 
Numai El poate să te elibereze din sclavia păcatului. Este bine 
să-ţi aminteşti cum a învins Domnul Isus păcatul: murind pe cruce 
în locul păcătoşilor şi înviind apoi din morţi. Numai crezând în El, 
poţi să trăieşti în fiecare zi după cum îţi spune El în Cuvântul Său. 
Nu este minunat să ştim că Dumnezeu nu ne dezamăgeşte 
niciodată şi că El Îşi îndeplineşte întotdeauna promisiunile? 

Scena 4 

Fundal opţional: scenă de exterior. Pune pe israeliţi (MC-32) 

Vestea că cei doi au ajuns în Egipt s-a răspândit repede 
printre evrei. 

„Acel străin care a venit cu Aaron este cel care a trăit la palat 
ca prinţ?“ 

„Nu a încercat el să ne ajute, omorând un egiptean?“ 

„De ce este acum aici?“ 

„Este el trimis de Dumnezeu ca să ne elibereze?“ 

Moise şi Aaron au adunat pe conducătorii israeliţi. Aaron 
vorbea pentru Moise. 

„Dumnezeul părinţilor noştri S-a arătat lui Moise. El a văzut 
suferinţa voastră în Egipt. Dumnezeu a promis să vă scoată din 
Egipt şi să vă ducă într-o ţară bună, unde va fi multă hrană.“ 

„Să fie adevărat?“, se întrebau oamenii. „După atâţia ani, vom 
pleca cu adevărat din acest loc aşa de groaznic?“ Era greu pentru 
conducători să creadă.  

Vă mai aduceţi aminte ce semne i-a spus Dumnezeu lui 
Moise să facă înaintea oamenilor? Moise şi-a aruncat toiagul pe 
pământ. Şi el s-a transformat în şarpe. Apoi a apucat şarpele de 
coadă, şi el s-a transformat din nou în toiag. Apoi Moise şi-a băgat 
mâna în sân, şi apoi a scos-o plină de lepră. Când şi-a băgat din 
nou mâna în sân şi a scos-o, lepra dispăruse. 

Încurajează copiii să discute 
despre cum ar reacţiona faraon.  
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Credeţi că acei conducători au crezut că Dumnezeu îi vorbise 
lui Moise, după ce au văzut aceste minuni? Da, au crezut. 

„Şi eu aş crede dacă aş vedea minuni ca acestea!“ Aşa 
gândeşti tu acum? Ai auzit că Domnul Isus Hristos te poate 
mântui şi îţi poate schimba viaţa. Mai ai încă îndoieli? 

„Cum pot avea încredere în El? Dacă aş vedea şi eu semne 
ca cele ale israeliţilor!“ 

Uită-te în jurul tău – la cer, la munţi, la mare. Gândeşte-te la 
mulţimea de animale şi plante diferite de pe pământ. Cum să nu 
te încrezi în Cel care este aşa de mare, Care a făcut toate aceste 
lucruri? 

Haideţi să citim Ioan 3:16. 

Citeşte versetul. 

Gândeşte-te la Domnul Isus, Singurul Fiu al lui Dumnezeu, 
care a murit pe cruce, să mântuiască pe păcătoşi ca tine. Cât de 
mult Îl iubea Dumnezeu pe Fiul Lui, şi totuşi L-a dat pentru ca tu 
să poţi fi mântuit! Tu nu vei vedea semne ca cele pe care 
Dumnezeu i le-a dat lui Moise pentru israeliţi, dar cum poţi să te 
îndoieşti de Cel care a făcut aşa de mult pentru tine? Trebuie să 
crezi!  

Israeliţii l-au crezut pe Moise şi pe Aaron, dar i-a crezut oare 
şi faraon? 

Scena 5 

Fundal opţional: scenă cu palat. Pune pe Aaron (MC-29), pe Moise (MC-31) cu 
toiagul (MC-25), şi pe împărat (MC-33)  

Moise şi Aaron i-au vorbit împăratului cu îndrăzneală. Ce au 
spus ei? 

Citeşte Exod 5:1. 

„Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Lasă pe 
poporul Meu să plece“. 

Cum a reacţionat faraon? 

Citeşte Exod 5:2. 

„Cine este Domnul, ca să ascult de vocea Lui, şi să las pe 
Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul, şi nu voi lăsa pe Israel 
să plece“. 

Faraon era nervos. Aceşti oameni împiedicau poporul în 
munca lor de a face cărămizi! Ce a făcut el? 

Citeşte Exod 5:6-7. 

„Şi chiar în ziua aceea, faraon a dat următoarea poruncă 
supraveghetorilor evrei şi egipteni: „Să nu mai daţi poporului paie 
ca mai înainte pentru facerea cărămizilor; ci să se ducă singuri să 
strângă paie.“  

Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise să facă? 

Permite copiilor să răspundă. 

Moise a ascultat de Dumnezeu. El a crezut că Dumnezeu îl 
călăuzise, pentru ca să elibereze poporul şi să meargă la împărat; 
şi totuşi viaţa israeliţilor devenise acum mai grea ca niciodată! 

ACN 
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Munca lor era mult mai grea acum, pentru că ei trebuiau să 
strângă paie şi să facă tot atâtea cărămizi ca şi înainte. 

Nu-Şi ţine Dumnezeu promisiunile făcute? Ba da. Dumnezeu 
nu poate să nu îşi ţină promisiunile. Putea Dumnezeu să salveze 
pe poporul Său din sclavia egipteană? Da, El avea puterea să îi 
elibereze. 

Vă mai aduceţi aminte de lecţia de săptămâna trecută? Cine 
ştie să completeze propoziţia: „Căile lui Dumnezeu sunt …
(desăvârşite)“ 

Totuşi, am văzut cum căile lui Dumnezeu sunt diferite de ale 
noastre. 

După mulţi, mulţi ani de la moartea lui Moise, Domnul Isus a 
venit pe pământ. Cei care Îl urmau, s-au încrezut în El. Ei erau 
siguri că El este Mesia trimis de Dumnezeu. Cât de confuzi şi 
înfricoşaţi au fost când Domnul Isus a fost arestat, condamnat la 
moarte şi răstignit! Cum s-a putut întâmpla aceasta? Se părea că 
Domnul Isus i-a dezamăgit. Ei au înţeles mai târziu. Domnul Isus 
Hristos trebuia să sufere şi să moară în locul păcătoşilor, ca 
oricine crede în El să fie eliberat. Aceasta a fost calea desăvârşită 
a lui Dumnezeu. După ce Domnul Isus a înviat din morţi, ei L-au 
văzut, dar în acelaşi timp le era greu să creadă că aşa trebuia să 
se întâmple.  

Şi poporului lui Dumnezeu din Egipt îi era greu să creadă.  

Pune pe împărat (MC-33) şi pe conducători (MC-34). 

Unii dintre ei au mers la faraon. 

Citeşte Exod 5:15b-16a. 

„Pentru ce te porţi aşa cu robii tăi? Robilor tăi nu li se mai dau 
paie ca mai înainte, şi ni se spune: ,Faceţi cărămizi!‘ Ba încă, robii 
tăi sunt şi bătuţi …“ 

Era faraon înţelegător? Nu! 

Citeşte Exod 5:17-18. 

„Faraon a răspuns: ,Sunteţi nişte leneşi şi nişte trântori! De 
aceea ziceţi: ,Haideţi să aducem jertfe Domnului!‘ Acum duceţi-vă 
îndată de lucraţi; nu vi se vor da paie, şi veţi face acelaşi număr 
de cărămizi!“ 

Îndepărtează toate figurile.  

 

Scena 6 

Fundal opţional: scenă de exterior. Pune pe Moise (MC-31) cu toiagul (MC-25), 
Aaron (MC-29) şi conducătorii (MC-34).  

În timp ce Moise şi Aaron părăseau palatul, conducătorii evrei 
au strigat către ei: „Să vă vadă Domnul, şi să judece! Voi ne-aţi 
făcut urâţi lui Faraon şi slujitorilor lui; ba încă le-aţi dat sabia în 
mână ca să ne omoare”. 

Poate că Moise s-a gândit: „De ce mă învinuiesc pe mine?“ 
Părea foarte nedrept. Nu credea poporul promisiunea eliberării? 

AC 
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Credeţi că Moise a fost descurajat? El ştia că ascultă de 
Dumnezeu, dar situaţia poporului devenea şi mai grea. 

Te simţi şi tu aşa? Tu ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitorul 
tău şi trăieşti pentru El în fiecare zi, dar acum pare totul aşa de 
dificil. Ai probleme acasă? Poate că tatăl tău a rămas fără loc de 
muncă şi nu sunt destui bani pentru a plăti toate taxele. Poate că 
mama şi tatăl tău te învinovăţesc de ceva ce n-ai făcut. Atunci te 
întrebi, de ce a îngăduit Dumnezeu aceasta, dacă El este aşa de 
puternic? 

Sau cumva ai necazuri la şcoală? Îţi este greu să fii diferit de 
ceilalţi? Unii copii râd de tine, dacă nu citeşti anumite articole din 
revistele pentru adolescenţi sau dacă nu eşti la zi cu ultimele 
cântece pop?  

Ce a făcut Moise? El a făcut ceea ce trebuie să faci şi tu. 
Moise a vorbit cu Dumnezeu.  

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 7 

Fundal opţional: scenă de interior. Pune pe Moise rugându-se (MC-35). 

Citeşte Exodul 5:22-23. 

„Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău acestui popor? 
Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la faraon ca să-i 
vorbesc în Numele Tău, el face şi mai mult rău acestui popor, şi 
n-ai eliberat pe poporul Tău.“ 

Care a fost răspunsul lui Dumnezeu? 

Citeşte Exod 6:2b, 6. 

„Eu sunt Domnul … De aceea spune copiilor lui Israel: „Eu 
sunt Domnul, Eu vă voi elibera de muncile cu care vă apasă 
egiptenii, vă voi elibera din robia lor, şi vă voi scăpa cu braţ întins 
şi cu mari judecăţi.“ 

Moise putea să aibă încredere în Domnul. Şi poporul Israel 
putea să aibă încredere în El. Dumnezeu avea să-Şi ţină 
promisiunea de a-i elibera. Şi tu poţi să ai încredere în Domnul. 
Dacă nu eşti încă mântuit, astăzi poţi să crezi în Domnul Isus din 
toată inima ta, că El te va elibera din robia păcatului. Aminteşte-ţi 
promisiunea Lui: „Dacă Fiul vă face liberi, veţi fi cu adevărat 
liberi“. (Ioan 8:36).  

Dacă Îl cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău, atunci 
încrede-te în El în fiecare zi, ca să te ajute când eşti acasă, când 
eşti cu prietenii tăi sau la şcoală. El Îşi va ţine promisiunea pe 
care ţi-a făcut-o. 

„… recunoaşteţi dar din toată inima voastră şi din tot sufletul 
vostru, că niciunul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră 
de Domnul Dumnezeul vostru, nu a rămas neîmplinit.“ (Iosua 
23:14). 

 

Întrebări de recapitulare 

1. Cine îşi ţine întotdeauna promisiunile? (Domnul) 

2. De ce promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna? 
(Dumnezeu nu poate minţi, El stăpâneşte toate lucrurile.) 
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3. Cum a ştiut Aaron unde să-l întâlnească pe Moise, fratele 
lui? (Dumnezeu l-a călăuzit.) 

4. Cum ne arată Dumnezeu calea Lui pentru vieţile noastre? 
(prin Cuvântul Lui, Biblia) 

5. Ce semne i-a spus Dumnezeu lui Moise să facă în faţa 
poporului Israel? (Toiagul lui Moise s-a transformat în şarpe; 
mâna lui a fost acoperită de lepră; apa turnată pe pământ 
s-a transformat în sânge.) 

6. Ce au gândit israeliţii după ce Moise şi Aaron le-au vorbit şi 
au văzut semnele? (Ei au crezut că Dumnezeu îi trimisese.) 

7. Ce a spus faraon când Moise şi Aaron i-a spus că trebuie 
să-i lase pe israeliţi să plece? („Nu le voi da drumul“.) 

8. Ce a făcut faraon pentru a le îngreuia viaţa israeliţilor? (El a 
dat ordin ca să nu le mai dea paie pentru a face cărămizi. Ei 
trebuiau să le adune singuri, şi să facă tot acelaşi număr de 
cărămizi ca înainte.) 

9. Pe cine au învinuit israeliţii pentru înrăutăţirea situaţiei lor? 
(pe Moise şi pe Aaron) 

10. Ce vrea Dumnezeu să facă copiii Lui, atunci când în viaţa 
lor apar greutăţi şi necazuri? (Să se încreadă în El.) 

11. Ce a făcut Moise, când poporul l-a învinuit pe el pentru că 
le-a îngreunat viaţa mai mult ca înainte? (El a vorbit cu 
Dumnezeu.) 

12. Ce răspuns i-a dat Dumnezeu lui Moise? („Eu sunt Domnul. 
Eu voi scoate pe poporul Israel din Egipt.“) 

Studiu de caz 

Cere unui alt învăţător sau unui copil mai mare să te ajute la această scenetă.  

Robert vorbeşte singur.  

„De ce merg lucrurile aşa de rău? Îl iubesc pe Domnul Isus, 
El este Mântuitorul meu, dar este aşa de greu. La şcoală, alţi copii 
înşeală şi copiază, şi sunt tentat să fac şi eu la fel. Nici acasă nu 
este mai bine. Sora mea mă tachinează mereu şi-mi spune 
„sfântul“. Am aşa de multe probleme! Parcă Dumnezeu m-a uitat.“ 

Apoi Robert citeşte din Biblia lui. El citeşte tare Proverbe 3:5-6 şi apoi îşi pleacă 
capul şi se roagă în linişte.  

Discută cu copiii.  

De ce era Robert dezamăgit?  

El a făcut două lucruri înţelepte. Care au fost acelea?  

Ce i-a spus Domnul?  

Dacă te simţi şi tu tulburat ca Robert, atunci te rog vorbeşte 
cu mine după terminarea programului. Rămâi pe locul tău, când 
încheiem întrunirea. Vom citi împreună ce spune Cuvântul lui 
Dumnezeu, şi ne vom ruga pentru necazurile prin care treci.  

Poate că nu eşti ca Robert, fiindcă tu nu te-ai încrezut 
niciodată în Domnul Isus, ca El să fie Mântuitorul tău. Problema 
cea mai mare în viaţa ta este păcatul. Dacă vrei să afli cum poţi 
deveni creştin, te rog să rămâi pe locul tău la sfârşitul programului 
şi vom vorbi despre aceasta.  
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Lecţia 4 
Moise vede puterea lui 
Dumnezeu 
 
Sugestii pentru învăţător 
În prima parte a programului predă versetul 
de memorat, Galateni 4:31. În timp ce predai, 
fă referire la lecţia 1 şi întreabă pe copii ce 
pot să spună despre: 

 ce este păcatul; 

 exemple de păcat; 

 toţi sunt vinovaţi de a fi păcătuit faţă de 
Dumnezeu; 

 pedeapsa pe care o atrage păcatul. 

Foloseşte o cântare precum „Da, inima 
mi-era neagră“, pentru a întări învăţătura 
despre păcat. 

Foloseşte versetul de memorat şi cântarea, 
pentru a aminti copiilor despre învăţătura 
anterioară despre păcat; astfel pregăteşti 
copiii pentru lecţia 4.  

Primele nouă urgii au fost amintite pe scurt, 
altfel lecţia ar fi prea lungă. Dacă doreşti să 
spui despre ele mai detaliat, împarte lecţia, şi 
predă-o pe parcursul a două întruniri.  

Text biblic pentru învăţător 
Exodul 7:1-12:51 

Adevăr central 
Dumnezeu poate să-L elibereze pe poporul 
Său 

Aplicaţie 
Nemântuit:  Roagă-L pe Domnul Isus să te 

salveze de judecata lui 
Dumnezeu şi să te elibereze de 
sub stăpânirea păcatului. 

Verset de memorat 
„Hristos ne-a izbăvit, ca să fim slobozi.“ 
Galateni 4:31 

Ajutoare vizuale 

 planşe: de la 4-1 la 4-6 şi 5-1  

sau 

 figuri: MC-25, MC-28, MC-29, MC-31, 
MC-33 şi de la MC-36 la MC-53 

 fundaluri (opţional): senă de palat şi 
scenă de interior 

 ajutor vizual pentru aplicaţie – crucea 

 ajutor vizual pentru aplicaţie – 
mormântul 

Schiţa lecţiei 

 

Introducere 

„Nu-i voi lăsa să plece!“ 

Desfăşurarea evenimentelor – urgiile 

1. Transformarea apei în sânge  

2. Invazia broaştelor; păduchilor; 
muştelor câineşti 

3. Ciuma vitelor; vărsatul negru 

4. Piatra şi focul; lăcustele 

5. Întunericul  ACN 

6. Ultima avertizare pentru faraon 

7. Pregătirea mielului de Paşte  

 ACN 

8. Moartea întâi-născuţilor  ACN 

Punct culminant 

Israeliţilor li se porunceşte să plece 

 ACN 

Concluzie 

Exodul  ACN 

 

 



31 

Moise, eliberatorul ales 

Lecţia  

Scena 1 

 „Nu-i voi lăsa pe israeliţi să plece!“ Aşa răspundea faraon de 
fiecare dată. 

Fundal opţional: scenă cu palat. Pune şerpii (MC-28 şi MC-39), pe Aaron 
(MC-29) cu toiagul (MC-36), pe Moise (MC-31) cu toiagul (MC-25), pe împărat 
(MC-33) şi pe egipteni (MC-37 şi MC-38). 

Moise i-a arătat împăratului semnele pe care le primise de la 
Dumnezeu. Nu vedea faraon cât de puternic era Dumnezeu? El şi 
poporul lui au suferit mult când Dumnezeu a schimbat apa râului 
Nil în sânge. Peştii au murit. Nu mai era apă de băut, pentru că 
până şi apa din oalele din casă s-a schimbat în sânge! Ce a spus 
faraon? „Nu voi lăsa pe Israel să plece!“ 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 2 

Fundal opţional: flanel simplu. Pune urgiile după cum sunt predate (MC-40), 
(MC-41), (MC-42), (MC-43), (MC-44), (MC-45), (MC-46), (MC-47), (MC-48). 

Cred că israeliţii s-au gândit că nimic nu îl va face pe faraon 
să se răzgândească. Niciodată nu vor fi liberi! S-au înşelat. 
Dumnezeu putea să îi elibereze, dar El l-a avertizat pe Moise că 
acest lucru nu se va întâmpla până când faraon nu va vedea cât 
de mare şi puternic este Dumnezeul lui Israel. Ce a făcut 
Dumnezeu?  

Citeşte Exodul 8:5. 

Peste tot erau numai broaşte! Milioane de broaşte!  

După broaşte au urmat păduchii, apoi muştele câineşti! Totul 
şi toţi erau acoperiţi de ele.  

„Voi lăsa poporul să plece“, a spus faraon, când Dumnezeu a 
trimis muştele; dar imediat după ce Dumnezeu a îndepărtat 
muştele, faraon s-a răzgândit.  

În curând faraon urma să vadă din nou puterea lui 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a trimis o boală peste toate 
animalele egiptenilor. Împăratul a continuat să refuze eliberarea 
israeliţilor; şi Dumnezeu a trimis dureri îngrozitoare peste oameni 
şi animalele lor. 

A urmat apoi piatra şi focul, şi după aceea un număr mare de 
lăcuste. Ce a făcut faraon? A refuzat să lase poporul să plece! 

Dumnezeu a trimis a noua avertizare. De data aceasta ţara a 
fost acoperită de întuneric timp de trei zile. 

Ce suferinţe teribile a provocat faraon poporului egiptean 
pentru că nu a ascultat de Dumnezeu. Şi ce era mai rău nu se 
întâmplase încă. 

Vă aduceţi aminte de prima lecţie în care aţi învăţat despre 
Moise? Cine ştie să-mi spună numele acelui stăpân crud care 
stăpâneşte peste vieţile bărbaţilor şi femeilor, ale băieţilor şi 
fetelor? (păcatul) 

Păcatul a adus suferinţe groaznice în lume. Care sunt câteva 

Planşa 4-1 

Planşa 4-3 

Planşa 4-2 

Preşcolarii să mimeze că sunt 

broaşte care orăcăie şi muşte 

câineşti care zboară!  

Broaştele erau considerate sacre 
în Egipt şi nu era permisă 
omorârea lor. 

Vrăjitorii lui faraon au recunoscut 
„degetul lui Dumnezeu“ în invazia 
păduchilor. Aceste insecte au 
apărut din ţărână – aceasta 
sugerează că erau în număr foarte 
mare. 

Muştele câineşti au intrat numai 
în casele egiptenilor.  

 

Bubele erau băşici fierbinţi, care 
au apărut şi pe oameni şi pe 
animale. Egiptenii se închinau la 
dumnezei care se presupunea că 
aveau putere peste boli şi 
epidemii, şi totuşi aceşti idoli nu au 
putut să-i salveze.  

Grindina a distrus toate recoltele 
care erau gata de secerat. 
Lăcustele au urmat grindinei, şi au 
devorat ce a rămas nedistrus de 
aceasta. Aceste urgii au arătat că 
idolii egipteni care se credea că 
stăpâneau vremea şi rodirea nu 
aveau nicio putere.  

Planşa 4-4 

ACN 
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din lucrurile îngrozitoare care au loc din cauza păcatului? (boli, 
moarte, războaie) 

Vă mai aduceţi aminte că cel mai rău lucru este că păcatul 
distruge viaţa noastră şi ne împiedică să-L cunoaştem şi să-L 
iubim pe Dumnezeu? Dacă nu te întorci la Dumnezeu, păcatul te 
desparte de Dumnezeu pentru totdeauna, şi ajungi într-un loc de 
pedeapsă numit iad.  

Te întrebi: poate să mă elibereze cineva de acest stăpân 
groaznic şi să mă salveze de teribila pedeapsă pe care o atrage 
păcatul? Ascultaţi cuvintele Domnului Isus:  

Citeşte Galateni 4:31 

„Hristos ne-a izbăvit (eliberat), ca să fim slobozi (liberi).“  

Te-ai gândit că vrei să fii liber, dar nu ştii ce trebuie să faci? 
L-ai rugat pe Domnul Isus să te elibereze, dar nu ştii sigur că a 
făcut acest lucru? Oricum ar fi, dacă doreşti, vino şi vorbeşte cu 
mine. Vino şi aşează-te pe rândul din faţă, când se termină 
programul; şi eu voi şti că vrei să vorbeşti cu mine. Vom vedea 
împreună ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.  

Acel stăpân atât de rău, păcatul, nu vrea ca tu să fii liber. Tu 
nu te poţi elibera singur. Nu este minunat să ştii că Domnul te 
poate elibera? 

Faraon nu a vrut să elibereze poporul Israel. Israeliţii nu 
aveau putere să se elibereze singuri. Dumnezeul lor le promisese 
că-i va elibera, şi exact lucrul acesta avea să-l facă.  

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 3 

Fundal opţional: scenă cu palat. Pune pe Moise (MC-31) cu toiagul (MC-25), pe 
Aaron (MC-29) cu toiagul (MC-36) şi pe împărat (MC-33). 

Moise s-a dus la faraon să-l avertizeze din partea lui 
Dumnezeu pentru ultima dată. 

Citeşte Exodul 11:4-6. 

„Aşa vorbeşte Domnul: Pe la miezul nopţii voi trece prin Egipt; 
şi toţi întâi-născuţii din ţara Egiptului vor muri: de la întâi-născutul 
lui faraon, care şade pe scaunul lui de domnie, până la 
întâi-născutul roabei, care stă la râşniţă, şi până la toţi 
întâi-născuţii animalelor. În toată ţara Egiptului vor fi ţipete mari, 
aşa cum n-au fost şi nu vor mai fi“. 

Dar la israeliţii? Dumnezeu a spus că lor nu li se va întâmpla 
nimic. Desigur, faraon nu doreşte să moară întâi-născuţii! Desigur 
că acum va lăsa poporul să plece. Nu, inima lui era aşa de 
împietrită, încât nu i-a lăsat să plece; dar Dumnezeu urma să-l 
elibereze pe poporul Său din sclavie. Faraon avea să vadă 
grozăvia puterii lui Dumnezeu. 

Între timp, poporul lui Dumnezeu se pregătea să plece din 
Egipt. Moise şi Aaron le-au dat instrucţiunile lui Dumnezeu, pe 
care ei trebuiau să le asculte, dacă voiau să scape de judecata 
care venea peste Egipt, şi să fie eliberaţi. Ce trebuiau să facă ei? 

Îndepărtează toate figurile.  

Urgia întunericului a venit doar 
asupra egiptenilor. Aceasta a avut 
în vedere provocarea lui faraon, 
despre care se spunea că este 
reprezentantul dumnezeului soare, 
Ra. 
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Scena 4 

Fundal opţional: flanel simplu. Pune pe israeliţi (MC-50), tocul uşii (MC-49) şi 
vasul (MC-51). 

Pune un copil mai mare sau un ajutor să citească Exodul 12:3, 4a, 5a, 6, 7 şi 13) 

„În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de 
fiecare familie – un miel de fiecare casă. 

Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu 
vecinul lui cel mai apropiat … 

Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an …  

Să-l păstraţi până în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia şi 
toată adunarea lui Israel să-l taie seara. 

Să ia din sângele lui, şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul 
de sus al caselor unde îl vor mânca. 

Sângele vă va sluji ca semn, pe casele unde veţi fi. Eu voi 
vedea sângele, şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici 
nicio urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului.“ 

Mieii trebuiau să moară, pentru ca poporul Israel să poată fi 
salvat de moarte şi eliberat din sclavie. Moartea unui miel era o 
imagine minunată a planului lui Dumnezeu de a salva pe păcătoşi 
ca mine şi ca tine de judecata pe care o merita păcatul nostru, şi 
de a ne elibera din sclavia păcatului. 

Cum trebuia să fie mielul? Trebuia să aibă nu aibă niciun 
defect. Biblia Îl numeşte pe Domnul Isus Mielul lui Dumnezeu. În 
viaţa lui nu a fost nimic rău. El nu a păcătuit niciodată cu gândul, 
cu vorba sau cu fapta.  

Nimeni altcineva nu ne poate salva de păcat, pentru că toată 
lumea a păcătuit, toţi au fost neascultători de Dumnezeu. Numai 
Fiul lui Dumnezeu, cel perfect şi fără păcat, putea să fie Mielul 
care să moară, ca să ne mântuiască şi să ne elibereze. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 5 

Pune ajutorul vizual – crucea. 

Domnul Isus Hristos, care nu încălcase nicio poruncă, a fost 
judecat şi s-au spus minciuni despre El. Oameni răi şi-au bătut joc 
de El şi L-au bătut crunt. În cele din urmă El a fost ţintuit în cuie 
pe o cruce, ca şi cum ar fi fost un criminal. Acolo, la cruce, El a 
suferit mult mai mult decât putem noi să înţelegem, şi sângele Lui 
a curs pentru păcătoşi. 

Săptămâna trecută aţi auzit că nimeni nu este mai puternic 
decât Dumnezeu. Poate te întrebi, de ce nu a oprit Dumnezeu 
toate aceste lucruri care I se întâmplau singurului Său Fiu, pe 
care Îl iubea aşa de mult?  

Domnul Isus a fost răstignit nu pentru că Dumnezeu nu a 
putut să oprească acest lucru, ci pentru că El a iubit lumea atât de 
mult, încât a acceptat să facă acest sacrificiu.  

Păcatul trebuia pedepsit şi puterea păcatului distrusă, de 
aceea Dumnezeu, în uimitoare Lui dragoste, L-a pedepsit în locul 

ACN 

Planşa 4-6 

Planşa 4-5 
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păcătoşilor pe iubitul Lui Fiu. Domnul Isus Şi-a dat viaţa de bună 
voie, ca să te mântuiască, să te elibereze de acel stăpân aspru: 
păcatul.  

Amintiţi-vă, pentru a fi salvaţi de la moarte şi eliberaţi din 
Egipt, israeliţii trebuiau să urmeze calea lui Dumnezeu. Cine nu 
făcea aşa, ar fi primit aceeaşi pedeapsă groaznică, ca şi egiptenii. 

Îndepărtează ajutorul vizual – crucea.  

Scena 6 

Pune pe israeliţi (MC-50), tocul uşii (MC-49) şi vasul (MC-51). 

Când a sosit timpul, israeliţii erau pregătiţi. Dumnezeul lor le 
promisese că-i va salva şi elibera. Ei aşteptau în casele lor. Mieii 
au fost tăiaţi la apusul soarelui. Fiecare cap de familie a luat din 
sângele mielului, şi a uns cu el pragul de sus şi stâlpii uşii, aşa 
cum fuseseră învăţaţi. Mielul a fost gătit cu ierburi amare şi a fost 
pregătită pâine fără drojdie. Ei nu aveau să stea liniştiţi la masă ca 
în zilele obişnuite. Nu, ci israeliţii erau îmbrăcaţi, încălţaţi şi cu 
toiagul în mână, pregătiţi să plece în călătorie. Trebuiau să 
mănânce în grabă. Din miel nu trebuia să rămână nimic până a 
doua zi dimineaţa.  

La miezul nopţii Îngerul Domnului a trecut prin ţara Egiptului. 
El venise să omoare pe întâi-născuţii egiptenilor, atât din rândul 
oamenilor, cât şi din rândul animalelor. Aceasta era pedeapsa lui 
Dumnezeu pentru oamenii din Egipt. Însă acolo unde sângele 
unui miel era pe marginile uşii, oamenii erau protejaţi.  

Dumnezeu ne spune în Cuvântul Său că toţi merităm să fim 
pedepsiţi, pentru că toţi am fost neascultători – şi tu şi eu. Păcatul 
care îţi stăpâneşte viaţa va aduce asupra ta pedeapsa lui 
Dumnezeu. Pedeapsa înseamnă a fi despărţit de Dumnezeu 
pentru totdeauna. Dumnezeu ne mai spune în Biblie despre calea 
minunată pe care El a pregătit-o, ca tu şi eu să fim salvaţi de acea 
pedeapsă şi eliberaţi de sub stăpânirea păcatului. 

Cine este Mielul lui Dumnezeu? 

Ce s-a întâmplat cu sângele Lui? 

Când Domnul Isus Hristos a murit pe cruce, sângele Lui 
preţios a plătit pentru salvarea noastră de la pedeapsa pe care o 
merităm, şi de sub stăpânirea lui Satan şi a păcatului. Poţi să fii 
absolut sigur de acest lucru, pentru că Dumnezeu L-a înviat pe 
Domnul Isus din morţi. 

Îndepărtează toate figurile. Pune ajutorul vizual pentru aplicaţie – mormântul gol. 

Domnul Isus este viu pentru totdeauna! 

Ce trebuie să faci? Dacă îţi dai seama că eşti într-un pericol 
extraordinar din cauza păcatului din viaţa ta, atunci trebuie să vii 
la Hristos. Nu este timp de amânat. Dumnezeu vrea ca tu să vii 
acum. Chiar acolo unde stai, poţi să-I spui Domnului Isus că-ţi 
pare rău de păcatul tău şi că nu vrei să mai ai nimic de-a face cu 
el. Apoi mulţumeşte-I Domnului Isus că a murit pentru păcatul tău, 
şi roagă-L să te salveze şi să te elibereze de sub stăpânirea 
păcatului. 

Ioan 8:36 spune: „Dacă Fiul vă face liberi, veţi fi cu adevărat 
liberi“. 

Planşa 4-5 

Câţiva copii pot juca pe roluri 

cum se pregătea o familie israelită 

pentru acea noapte.  

Planşa 4-6 

ACN 
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Dar egiptenii? Oh, din casele lor se auzeau strigăte 
îngrozitoare! De la cea mai bogată casă, şi până la cea mai 
săracă, era multă durere, pentru că murise întâi-născuţii dintre 
oameni şi animale – exact cum îi avertizase Moise. Oh, cât de 
prostesc este să ignori avertizarea lui Dumnezeu! 

Era încă noapte când faraon i-a chemat pe Moise şi pe 
Aaron. Ce voia el? 

Citeşte Exodul 12:31. 

Faraon a spus: „Sculaţi-vă, ieşiţi din mijlocul poporului meu, 
voi şi copiii lui Israel. Duceţi-vă de slujiţi Domnului cum aţi zis“. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 7 

Fundal opţional: scenă de munte. Pune pe israeliţi (MC-52 şi MC-53). 

Israeliţii au cerut egiptenilor argint, aur şi haine. Egiptenii 
le-au dat israeliţilor tot ce le-au cerut, şi chiar mai mult – orice, 
pentru a-i şti odată plecaţi din ţara lor. Le era atât de frică! I-au 
grăbit pe israeliţi să plece, de frică să nu moară toţi. 

Israeliţii au plecat aşa de repede, că nici nu au avut timp să 
coacă pâinea pe care o frământaseră! Au luat aluatul cu ei. 

Plecau din Egipt! Plecau din sclavie! Erau în sfârşit liberi! 

Băieţi şi fete, aveţi grijă! Dumnezeu, care a iubit lumea atât 
de mult încât a dat pe Singurul Lui Fiu să moară pentru păcătoşi, 
nu poate să treacă cu vederea păcatul. Păcatul care îţi stăpâneşte 
viaţa, va aduce pedeapsa Lui asupra ta, dacă nu te întorci la 
Domnul Isus Hristos. Fii ca israeliţii – nu este timp să amâi. Vino 
astăzi, vino acum la Singurul care poate să te mântuiască şi să te 
elibereze.  

„În El avem răscumpărarea (eliberarea de păcat), prin 
sângele Lui iertarea păcatelor, după bogăţiile harului 
Său“ (Efeseni 1:7). 

 

 

Întrebări de recapitulare 

 

1. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise şi lui Aaron să-i spună lui 
faraon? („Lasă pe poporul meu să plece“.) 

2. Care a fost răspunsul lui faraon? („Cine este Domnul? … Nu 
voi lăsa pe Israel să plece“.) 

3. Care au fost 3 dintre cele 9 urgii groaznice, pe care 
Dumnezeu le-a trimis peste Egipt? (transformarea apei în 
sânge, broaştele, păduchii, muştele, ciuma vitelor, vărsatul 
negru, piatra şi focul, lăcustele şi întunericul) 

4. Care a fost avertizarea finală dată lui faraon? (Toţi 
întâi-născuţii oamenilor şi ai animalelor lor vor muri.) 

5. De ce au fost israeliţii protejaţi de pedeapsa groaznică a lui 
Dumnezeu pentru egipteni? (Datorită sângelui mieilor de pe 
stâlpii uşilor caselor israeliţilor.) 

Planşa 5-1 

Preşcolarii să mimeze că se 
pregătesc grăbiţi pentru călătorie.  

ACN 
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6. Cum trebuia să fie mielul care avea să fie tăiat? (fără defect) 

7. Cum ne aminteşte mielul de Paşte de Domnul Isus? (Mielul 
fără păcat al lui Dumnezeu a murit pentru a ne salva de 
păcatele noastre.) 

8. Ce trebuie să faci pentru a fi salvat de judecata lui 
Dumnezeu pentru păcat? (Crede în Domnul Isus, Singurul 
care te poate mântui. Sângele Lui a curs ca să plătească 
pentru păcatul tău.) 

9. Ce s-a întâmplat la miezul nopţii? (Dumnezeu a făcut ceea 
ce spusese că va face, şi toţi întâi-născuţii familiilor egiptene 
şi ai animalelor lor au murit.) 

10. Faraon a trimis după Moise şi Aaron. Ce le-a spus el? 
(„Sculaţi-vă! Plecaţi din mijlocul poporului meu. Luaţi-vă 
copiii, turmele şi cirezile“.) 

11. Ce le-a dat egiptenii israeliţilor? (aur, argint şi îmbrăcăminte) 

12. Ce scrie la Galateni 4:31? („Hristos ne-a izbăvit (eliberat), ca 
să fim slobozi (liberi).“) 
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Lecţia 5 

Trecerea triumfală 

 

Sugestii pentru învăţător 

Cea mai mare parte a învăţăturii din 
această lecţie este pentru copilul mântuit. 
Este important deci să foloseşti alte părţi din 
program, pentru a învăţa pe copiii 
nemântuiţi şi a fi disponibil pentru sfătuire; 
de exemplu fă referire la lecţiile predate în 
săptămânile anterioare, şi foloseşte 
cântarea: „Da, inima mi-era neagră.“ 

Lecţia se referă la rolul Duhului Sfânt, care 
oferă siguranţa mântuirii.  

În lecţie vei găsi o ilustraţie despre un băiat, 
numit Ştefan. Aceasta este urmată de 
câteva întrebări. Dă timp copiilor să 
răspundă la întrebări, şi discută 
răspunsurile cu ei. După discuţie, foloseşte 
câteva întrebări, ca să revii la povestire, de 
exemplu: 

 Ce îi înfricoşa pe israeliţi? 

 Ar fi fost mai bine pentru israeliţi să 
rămână în Egipt? 

 Ce trebuiau ei să ţină minte? 

Text biblic pentru învăţător 
Exodul 13:17-15:21 

Adevăr central 
Dumnezeu nu Îşi părăseşte niciodată copiii 

Aplicaţie 
Mântuit: Încrede-te în promisiunea Lui, că El 

este întotdeauna cu tine. 

Verset de memorat 
„Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până 
la sfârşitul veacului.“ Matei 28:20 

Ajutoare vizuale 
 planşe: de la 5-1 la 5-6 

sau  

 figuri: MC-33, MC-37 şi de la MC-52 
la MC-56 

 fundaluri (opţional): scenă cu exterior 
muntos 

 decor: A – nor, B – Marea Roşie şi C 
– Marea Roşie (vezi paginile 52-53) 

Schiţa lecţiei 
 

Introducere 

In sfârşit liberi! 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Dumnezeu îi conduce către ţara 

promisă  ACM 

2. Stâlp de nor şi foc  ACM 

3. Faraon se pregăteşte pentru luptă 

4. Israeliţilor le este frică, şi dau vina pe 

Moise  ACM 

5. Norul aduce întuneric peste egipteni 

6. Marea este despărţită, şi poporul 

trece prin ea  ACMN 

7. Egiptenii înaintează cu greutate 

Punct culminant 

Marea se prăbuşeşte peste ei 

Concluzie 

Poporul este salvat  ACM 
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Lecţia 

Scena 1 

Fundal opţional: scenă de exterior muntos. Pune pe israeliţi (MC-52 şi MC-53). 

În sfârşit liberi! Dumnezeu l-a scos pe popor afară din Egipt. 
Peste două milioane de israeliţi – bărbaţi, femei şi copii au plecat 
pe când era încă noapte. Dar ce va urma acum? Dumnezeu i-a 
eliberat, dar unde aveau să meargă? Şi cum vor ajunge acolo?  

Dumnezeu a arătat poporului Său marea Lui putere în Egipt. 
Ei au văzut judecata groaznică pe care Dumnezeu a adus-o peste 
egipteni, în timp ce ei au avut parte de dragostea Lui. Acum 
aveau să înveţe mai mult despre Dumnezeul lor. El i-a scos din 
Egipt, le-a promis o ţară bună, şi că El îi va duce acolo. Ei vor 
învăţa că Dumnezeul lor va fi întotdeauna cu ei. El nu-i va părăsi 
niciodată. 

L-ai rugat pe Domnul Isus să fie Mântuitorul şi Domnul tău? 
Dacă da, atunci tu eşti liber; păcatul nu mai este stăpânul tău, şi 
tu ai scăpat de pedeapsa pe care o merita păcatul tău. Mai ştii că 
promisiunea Domului Isus pentru tine este: „Eu sunt cu tine în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului.“ (Matei 28:20)? 

Tu nu te poţi mântui singur, numai Dumnezeu poate face 
acest lucru. Nu poţi trăi viaţa de creştin prin puterea ta, ai nevoie 
de Domnul. La fel cum El a fost cu poporul Lui, Israel, aşa va fi şi 
cu tine la fiecare pas pe care îl faci pe calea ta. Promisiunea Lui 
este: „Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului.“ 

Te întrebi cum poţi şti că Domnul este cu tine? Cum a ştiut 
Israel că Dumnezeu era cu ei? 

Pune norul (decor A) 

Când s-a făcut dimineaţă, ei au observat un stâlp ciudat de 
nor. Biblia spune că Dumnezeu era în norul acela. În timpul nopţii, 
norul s-a transformat într-un stâlp de foc, pentru ca să le arate 
drumul. Ascultaţi ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu: 

Citeşte Exodul 13:22. 

„Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul 
zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopţii“. 

Poporul putea să vadă că Dumnezeu era cu ei, şi că nu-i va 
părăsi.  

Astăzi Dumnezeu nu apare într-un stâlp de nor sau de foc, 
dar dacă eşti copilul Lui, tu poţi să fii la fel de sigur că El este cu 
tine. Cum? Când ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, 
Duhul Sfânt a venit să trăiască în viaţa ta. Duhul Sfânt te ajută să 
ştii că Domnul este cu tine. El îţi dă pace în inima ta şi siguranţa 
că eşti copilul lui Dumnezeu. Totuşi, aminteşte-ţi că natura ta 
păcătoasă nu vrea să te lase în pace, şi Satan te face să te 
îndoieşti că Dumnezeu este într-adevăr cu tine! Dumnezeu ţi-a 
dat Duhul Lui şi Cuvântul Lui. Promisiunile din Cuvântul Lui se 
împlinesc întotdeauna. El a spus: „Iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului.“ Uneori s-ar putea să nu simţi că 
Dumnezeu este cu tine, dar tu ai promisiunea Lui. Încrede-te în El! 

Planşa 5-1 

ACM 

ACM 
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Norul şi focul arăta lui Israel că Dumnezeu era cu ei, şi îi 
călăuzea pe calea pe care Dumnezeu dorea să meargă ei. Deşi 
erau doar la aproximativ 160 km de ţara pe care Dumnezeu le-o 
promisese, Dumnezeu i-a condus pe un drum diferit, ca să nu 
trebuiască să treacă prin teritoriul duşmanului.  

Scena 2 

Pune pe o tablă alăturată pe împărat (MC-33) şi pe conducătorii ţării (MC-37).  

Acum să ne întoarcem în Egipt pentru câteva momente. Era 
împăratul încă foarte trist din cauza morţii fiului său şi a celorlalţi 
copii care au murit în familiile egiptene? Desigur. Dar tot aşa de 
sigur era şi faptul că îi părea rău pentru pierderea sclavilor lui, 
israeliţii. 

Îndepărtează pe împărat (MC-33) şi pe conducători (MC-37). 

Faraon a adunat repede armata şi a luat 600 de care de luptă 
cu oameni aleşi, şi toate carele Egiptului. Fiecare car era tras de 
cinci cai şi condus de doi războinici egipteni. Unul conducea carul, 
în timp ce celălalt era înarmat cu o sabie şi un scut. Probabil că 
împăratul şi carul lui conduceau armata, când îi urmăreau pe 
israeliţi.  

Între timp poporul lui Dumnezeu şi-a aşezat tabăra lângă 
mare. Aici îi condusese Domnul. Cred că se simţeau aşa de bine: 
liberi, călătorind către ţara pe care le-o promisese Dumnezeu! 

Dar dintr-o dată totul s-a schimbat! Au auzit oare tropotele 
sutelor de cai? Au văzut norii de praf pe care îi ridica o asemenea 
armată? Poate că în liniştea deşertului ei auzeau până şi 
strigătele războinicilor egipteni! 

Israeliţii erau îngroziţi! Erau prinşi în capcană! De ambele 
părţi erau munţi, iar marea era în faţa lor – părea că nu mai exista 
nicio cale prin care să scape de armata lui faraon. În groaza lor, 
s-au întors către Moise: „Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu 
mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în deşert? Ce ne-ai făcut, 
de ne-ai scos din Egipt?“ 

Credeau ei oare că odată ieşiţi din Egipt nu mai aveau de 
înfruntat greutăţi sau pericole? Crezi că odată ce ai crezut în 
Domnul Isus ca Mântuitor al tău, totul va fi uşor? Crezi că 
Dumnezeu te va scuti de toate problemele? Nu! Dumnezeu nu a 
promis că va face acest lucru. Atâta timp cât eşti pe lumea 
aceasta, vei avea necazuri. Crezi că fostul tău stăpân, păcatul, îţi 
face viaţa uşoară? Fii sigur că încercând să trăieşti pentru 
Dumnezeu, şi nu pentru păcat, vor exista ispite, îndoieli şi 
probleme. Poate că şi ţie ţi s-a întâmplat ceva care să te facă să 
spui ca israeliţii: „Era mai bine înainte – era mai uşor!“ 

Aşa se simţea Ştefan. El s-a încrezut în Domnul Isus ca 
Mântuitor al lui. Înainte el făcuse parte din gaşcă şi era pus mereu 
pe rele la şcoală. Îi necăjea pe copiii mai mici şi le făcea viaţa 
amară unor profesori. La început Ştefan s-a simţit bine, dar 
Dumnezeu a lucrat în viaţa lui, şi el şi-a dat seama cât de păcătos 
era. Mai târziu Ştefan şi-a cerut iertare, şi şi-a pus încrederea în 
Domnul Isus. Viaţa lui s-a schimbat. Nu mai făcea parte din 
gaşcă, şi a încercat să repare ceva din relele pe care le făcuse. 
La început ceilalţi din gaşcă au râs doar: „Ştefan s-a făcut un 

Planşa 5-2 

Planşa 5-3 

ACM 
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sfânt!“ Ei credeau că nu o să dureze. Ştefan se va întoarce în 
curând la aceleaşi fapte ca ale lor. Când acest lucru nu s-a 
întâmplat, ei şi-au schimbat atitudinea. Au început să-l necăjească 
şi să-l ameninţe.  

Cum credeţi că se simţea Ştefan acum? L-a părăsit 
Dumnezeu? De unde ştiţi? Ar fi fost mai bine dacă nu credea în 
Domnul Isus? Ce sfat i-aţi da? 

Încurajează pe copii să caute răspunsul în ceea ce au învăţat deja. 

Uitaseră israeliţii aşa de repede ceea ce făcuse Dumnezeu 
pentru ei? El îi eliberase! El le promisese o ţară bună. El era cu ei! 

Moise le-a spus: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc; şi veţi 
vedea eliberarea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta … 
Domnul se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniştiţi.“ 

Dar cum puteau israeliţii să scape de armata lui faraon? 
Înaintea lor era marea! De-o parte şi de alta erau munţi! Ce 
puteau să facă? Nu puteau să facă nimic, decât să se încreadă în 
Domnul, care era cu ei. Amintiţi-vă: nimic nu este prea greu 
pentru Domnul. Ascultaţi ce spune Moise poporului.  

Citeşte Exodul 14:13a şi 14a. 

„Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc; şi veţi vedea eliberarea 
pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta … Domnul se va lupta 
pentru voi, dar voi staţi liniştiţi.“ 

Scena 3 

Mută norul (decor A). 

Norul care a călătorit în faţa lor s-a mutat acum în urma lor, 
pentru a-i despărţi de armata egipteană. Norul era întunecos în 
partea dinspre egipteni, şi lumina noaptea în partea dinspre 
israeliţi. Dumnezeu era cu poporul Lui. 

Pune pe Moise (MC-54). Pune Marea Roşie (decor B). 

Dumnezeu îi spusese lui Moise să-şi întindă toiagul peste 
mare. A început să bată un vânt foarte puternic, care a făcut o 
cărare prin mare. Apa s-a ridicat în ambele părţi, ca două ziduri 
mari. Poporul lui Dumnezeu nu mai era într-o capcană. Într-un 
mod miraculos, Dumnezeul lor le-a creat o cale de scăpare de 
armata egipteană. 

Înlocuieşte Marea Roşie (decor B) cu decorul C. 

Cât de puternic este Dumnezeu! Ce promite acest mare 
Dumnezeu copiilor Lui? „Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârşitul veacului.“ Este minunat să ai părinţi şi prieteni 
care se îngrijesc de tine, dar chiar dacă ei te iubesc mult, ei nu pot 
să fie alături de tine în fiecare minut din zi şi din noapte. Biblia ne 
spune că Dumnezeu nu doarme niciodată. El veghează neîncetat 
asupra copiilor Lui.  

Citeşte Psalmul 121:3b-4. 

„Cel ce te păzeşte nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici 
nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.“ 

Părinţii şi prietenii noştri încearcă să ne protejeze de orice 
rău, dar uneori se întâmplă lucruri asupra cărora ei nu au nicio 

Pune pe un copil să citească 
cuvintele încurajatoare ale lui Moi-
se. Scrie-le pe o foaie şi încurajea-
ză-l pe copil să le spună cu entuzi-
asm.  

Planşa 5-4 

ACM 

Preşcolarii să mimeze că trec 
împreună cu israeliţii prin mare.  
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putere. Amintiţi-vă: nimic nu este prea greu pentru Domnul, şi El 
este tot timpul cu copiii Lui. 

Pune pe israeliţii (MC- 55). 

Trecerea Mării Roşii pe pământ uscat a fost pentru israeliţi o 
minune. Dumnezeul lor făcuse acest lucru. Cât de mare şi 
puternic este El!  

Dacă ai crezut în Domnul Isus, Dumnezeul tău este tot la fel 
de puternic astăzi şi El este tot timpul cu tine.  

Îţi dai seama ce preţ mare a avut de plătit Domnul Isus, ca tu 
să beneficiezi de însoţirea Sa zi de zi?  

Biblia spune că păcatul ne desparte de Dumnezeu. Îi 
ascunde faţa de noi. Când Domnul Isus atârna pe cruce, toate 
păcatele noastre erau asupra Lui. El a strigat: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce m-ai părăsit?“ Dumnezeu nu putea să 
Se uite la Fiul Său preaiubit, în timp ce acesta purta pedeapsa pe 
care o meritam noi. Domnul Isus a suferit cea mai cumplită durere 
dintre toate – despărţirea de Dumnezeu – pentru ca cei care se 
încred în El să nu mai fie niciodată despărţiţi de Domnul. 

Nu este minunat să ştim că Domnul Isus este viu? El a plătit 
întreaga pedeapsă pentru păcat, şi El este veşnic viu. 

Îndepărtează toate figurile.  

 

Scena 4 

Dar armata egipteană? Egiptenii urmăreau pe israeliţi, dar 
Dumnezeu nu era cu ei, ci împotriva lor. Egiptenii au intrat după 
israeliţi în mijlocul mării. Dar Dumnezeu „… a aruncat 
învălmăşeala în tabăra egiptenilor. A scos roţile carelor şi le-a 
îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: „Haidem să fugim 
dinaintea lui Israel, căci Domnul Se luptă pentru el, împotriva 
egiptenilor!“ 

Moise şi-a întins mâna spre Marea Roşie. Zidurile de apă, pe 
care Dumnezeu le ţinuse pentru israeliţii, s-au dezlănţuit peste 
egipteni, peste carele lor şi peste caii lor. Niciun egiptean nu a 
supravieţuit! 

Pune pe israeliţi şi pe Moise (MC-56). 

Dar toţi israeliţii erau acum pe partea cealaltă a Mării Roşii. 
Domnul Dumnezeu a luptat pentru ei. Ei au văzut puterea 
Dumnezeului lor şi ştiut că El va fi mereu cu ei.  

Poţi să spui şi tu: „Sunt copilul lui Dumnezeu“? Poţi, dacă 
crezi în Domnul Isus Hristos ca singurul care te poate elibera de 
păcat. 

Poţi să spui: „Nu trebuie să mă tem“? Poţi, dacă eşti copilul 
Lui, pentru că ai promisiunea Lui: „Iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului“ Matei 28:20. 

 

 

Planşa 5-5 

ACM 

ACN 

Matei 27:46 şi  

Marcu 15:34 

Planşa 5-6 

ACM 
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Întrebări de recapitulare 

1. Cum le-a arătat Dumnezeu israeliţilor că El era cu ei şi ziua 
şi noaptea? (prin norul din timpul zilei şi stâlpul de foc din 
timpul nopţii) 

2. Ce promite Dumnezeu copiilor Lui în Matei 28:20? („Iată că 
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului“.) 

3. Unde a condus Dumnezeu pe poporul Lui, ca să instaleze 
tabăra? (aproape de mare) 

4. Ce a decis faraon să facă, după ce israeliţii au plecat din 
Egipt? (Să-şi adune carele de luptă şi soldaţii, şi să plece 
după ei.) 

5. Cum au arătat israeliţii că nu au încredere că Dumnezeu îi 
va ajuta? (Ei au cârtit împotriva lui Moise.) 

6. Ce trebuie să facă poporul lui Dumnezeu când are 
dificultăţi? (Să continue să se încreadă în Domnul.) 

7. Cum au fost israeliţii separaţi şi apăraţi, ca soldaţii egipteni 
să nu ajungă la ei? (prin norul dintre ei) 

8. Ce i-a poruncit Dumnezeu lui Moise, după traversarea Mării 
Roşii? (Să-şi întindă mâna spre mare.) 

9. Ce s-a întâmplat când Moise a făcut ce i-a spus Dumnezeu? 
(Apele s-au despărţit, şi s-a făcut o cărare prin mare.) 

10. Cum a putut Dumnezeu să facă acest lucru? (El are toată 
puterea.) 

11. Ce s-a întâmplat armatei egiptene când au încercat să-i 
urmărească pe israeliţi? (Apa s-a dezlănţuit peste ei.) 

12. De ce nu trebuie să le fie frică copiilor lui Dumnezeu? 
(Dumnezeu Îşi ţine promisiunea de a fi cu ei în fiecare zi.) 

 

 

Activitate de fixare a aplicaţiei 

Cere unui ajutor sau gazdei să spună copiilor cum a 
demonstrat Dumnezeu că a fost cu ei într-o situaţie foarte dificilă. 

 

Activitate pentru acasă 

Încurajează-i pe copiii care au mărturisit credinţa în Hristos să 
copieze versetul din Matei 28:20 pe mai multe bucăţi de hârtie, şi 
să le aşeze în locuri diferite, de ex. în dormitor, în ghiozdan, în 
caiet, în bancă. 

„De fiecare dată când apare o problemă sau o dificultate, şi 
eşti tentat să-ţi fie frică, priveşte la acest verset, citeşte-l şi 
mulţumeşte-I lui Dumnezeu că este cu tine.“ 
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Lecţia 6 
Oamenii se plâng,  
Dumnezeu le poartă de grijă 
 

Sugestii pentru învăţător 

Predă lecţia biblică în prima jumătate a 
programului Grupului Vestea Bună. 

Prezintă cele două studii de caz aproape de 
sfârşitul programului. Dacă ai un grup mare de 
copii şi mai multe ajutoare, împarte clasa în 
grupuri mici şi fiecare ajutor să discute 
întrebările cu copiii în grupul lui.  

Text biblic pentru învăţător 

Exodul 15:22-17:7 

Adevăr central 

Dumnezeu a promis că va da copiilor Săi tot 
ceea ce au nevoie 

Aplicaţie 
Nemântuit: Încrede-te în Domnul Isus pentru 
cea mai mare nevoie a ta – iertarea păcatelor. 

Mântuit: Încrede-te în El, căci El poartă de grijă 
nevoilor tale.  

Verset de memorat 

„Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot 
ce-ţi doreşte inima.“ Psalmul 37:4 

Ajutoare vizuale 

 planşe: de la 6-1 la 6-6  

sau  

 figuri: MC-31, MC-29, MC-52 şi MC-53 şi 
de la MC-57 la MC-57 

 fundaluri (opţional): scenă cu exterior 
muntos 

 lână albastră sau carton albastru, pentru 
a crea decor (apă) 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

„De ce ne-ai adus aici?“  AC 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Israeliţii sunt disperaţi că nu au apă 

2. Mara – apa este amară, oamenii 
cârtesc 

3. Moise strigă către Dumnezeu – apa 

devine potabilă  ACM 

4. Timp de odihnă la Elim  ACM 

5. Foamete în deşert. Oamenii se 

plâng  ACM 

6. Dumnezeu vorbeşte oamenilor prin 
Moise şi le promite carne şi pâine 

 ACMN 

Punct culminant 

Prepeliţe şi mană 

Concluzie 

Poporul lui Dumnezeu se poate 
încrede în promisiunea Lui, că El le va 

tot ceea ce au nevoie  ACMN 
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Lecţia  
„De ce m-aţi adus aici? Urăsc locul acesta! Nu cunosc pe 

nimeni! Era mult mai bine unde locuiam înainte!“, se plângea 
Radu părinţilor lui. El se simţea foarte singur şi îi era groază să 
meargă la o altă şcoală. Radu îşi dorea aşa de mult un prieten! 

Vă mai aduceţi aminte de promisiunea din lecţia trecută? 
„Dumnezeu va fi întotdeauna cu copiii Lui.“ Săptămâna aceasta 
veţi vedea că Dumnezeu Îşi ţine o altă promisiune minunată. El a 
promis să le dea copiilor Lui tot ceea ce au nevoie. 

Scena 1 

Fundal opţional: scenă cu exterior muntos. Pune pe israeliţi (MC-52 şi MC-53). 

Poporul Israel avea mare nevoie de apă. Trecuseră trei zile 
de când traversase Marea Roşie. Copiii mici plângeau, iar celor 
mari le era cald şi erau însetaţi. Vai, cât de uscat le era gâtul! 
Câtă nevoie aveau de apă! 

Pas cu pas ei înaintau încet pe nisipul galben, şi uneori pe 
cărarea pietroasă, care trecea printre munţi. Se aflau acum într-un 
loc sterp.  

Scena 2 

Fundal opţional: Foloseşte lână albastră sau carton albastru, pentru a crea pe 
fundal o imagine a apei. Pune pe Moise (MC-31) şi pe israeliţi (MC-57, MC-58, 
MC-59, MC-60 şi MC-61). 

„Oh, am găsit apă de băut!“ Dar au fost dezamăgiţi – apa era 
amară. Nu puteau să o bea. 

Dorinţa lui Dumnezeu pentru copiii Lui este ca ei să se 
încreadă în El, că El le va da tot ce au nevoie. Ce au făcut 
israeliţii? Au cârtit împotriva lui Moise, spunând: „Ce vom bea?“ 

Moise a făcut cel mai potrivit lucru. A strigat spre Dumnezeu, 
şi El i-a spus lui Moise ce trebuie să facă.  

Înlocuieşte pe Moise (MC-31) cu figura MC-62. 

Citeşte Exodul 15:25. 

Dumnezeu i-a arătat lui Moise un lemn, şi i-a spus să-l arunce 
în apă. Dintr-o dată apa a devenit bună de băut! Dumnezeu iubea 
pe poporul Lui. Dumnezeu i-a dat ceea ce avea nevoie. 

Dacă L-ai primit pe Domnul Isus în inima ta, nu este minunat 
să ştii că Dumnezeu îţi satisface cea mai mare nevoie? Tu aveai 
nevoie de iertarea păcatului tău şi de împăcare cu Dumnezeu – 
chiar mai mult decât aveai nevoie de mâncare şi de apă. 
Dumnezeu te-a iubit aşa de mult, că L-a dat pe singurul Său Fiu, 
Domnul Isus Hristos, ca să plătească pentru păcatul tău. Eşti un 
copil al lui Dumnezeu, deoarece tu te încrezi în Domnul Isus, care 
a murit pentru tine, şi a înviat din morţi.  

Romani 8:32 ne spune că dacă Dumnezeu nu L-a cruţat pe 
singurul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da El fără 
plată toate lucrurile? 

Dacă Domnul Isus este Mântuitorul tău, poţi să fii sigur că 
Dumnezeu îţi va da tot ce ai nevoie. 

Planşa 6-1 

AC 

Planşa 6-2 
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Discută cu copiii pe scurt diferenţa dintre dorinţă şi necesitate. Explică faptul că 
Dumnezeu face întotdeauna ce este bine pentru copiii Lui, oferindu-le toate 
lucrurile de care au ei nevoie, dar nu întotdeauna ceea ce vor.) 

De la Mara, Dumnezeu i-a condus pe israeliţi la Elim, unde 
erau 12 izvoare de apă. Tot acolo erau şi 70 de palmieri care 
ţineau umbră. Cât de bun era Dumnezeu cu ei! Acolo ei s-au 
odihnit aproape o lună. Acum, când aveau tot ce le trebuia, le era 
uşor să se încreadă în Dumnezeu. 

Vă mai aduceţi aminte de Radu, băiatul care avea nevoie de 
un prieten? Radu s-a încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor 
personal. La şcoala unde mersese el mai înainte erau mulţi 
creştini, şi în fiecare săptămână ei se întâlneau cu un profesor 
creştin, pentru a studia Biblia. Când alţi elevi îl necăjeau pe Radu 
pentru că era creştin, aceasta nu-l deranja, pentru că acolo el 
avea mulţi prieteni, care şi ei Îl iubeau pe Domnul Isus. Acolo era 
uşor să te încrezi în Domnul Isus. Acum însă era diferit. Ei se 
mutaseră în alt oraş, datorită noului loc de muncă al tatălui său, şi 
lui Radu îi era teamă şi se simţea foarte singur. Trebuia să 
meargă la o altă şcoală. Nu cunoştea pe nimeni acolo. Era 
groaznic! În loc să se încreadă în Dumnezeu, Radu se plângea – 
la fel ca israeliţii! 

Părinţii lui l-au înţeles, iar tatăl lui i-a adus aminte de tot ce 
făcuse Dumnezeu pentru el până acum. „Radu, dacă Dumnezeu 
te iubeşte atât de mult că a dat pe Singurul Lui Fiu pentru tine, nu 
crezi că trebuie să ai încredere că El îţi va da tot ce ai nevoie? Să 
ne rugăm ca Dumnezeu să-ţi dea un nou prieten“. 

Dacă te-ai încrezut în Domnul Isus, este ceva de care ai 
nevoie chiar acum? Ce faci pentru acest lucru? Te îngrijorezi? Te 
plângi? Dumnezeu vrea să ai încredere în El, pentru tot ceea ce ai 
nevoie. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 3 

Fundal opţional: scenă cu munte. Pune pe Moise (MC-31), pe Aaron (MC-29) şi 
pe poporul care cârtea (MC-60, MC-61, MC-63 şi MC-64) 

Din nefericire, după scurt timp, au început iarăşi să se audă 
cârtirile israeliţilor. În călătoria lor, ajunseseră la alt deşert. Acolo 
nu era nimic de mâncare. Stomacul lor chiorăia de foame.  

„Ar fi fost mai bine pentru noi să rămânem în Egipt. Acolo 
aveam destulă mâncare. Ne-aţi adus aici, ca să murim în deşertul 
acesta“, le-au spus ei lui Moise şi Aaron. Nu-şi dădeau oare 
seama că acelaşi Dumnezeu care îi eliberase din Egipt, şi care a 
despărţit apele Mării Roşii, ca ei să poată trece pe uscat, putea să 
le dea mâncare şi apă?  

Cum credeţi că Se simte Dumnezeu, când copiii Lui cârtesc 
sau se îngrijorează, în loc să se încreadă în El, că El le dă tot ce 
au nevoie? 

Încurajează-i pe copii să spună ce cred ei.  

Şi totuşi cât de bun şi răbdător este Domnul! În ciuda 
plângerilor şi cârtirilor israeliţilor, Domnul i-a vorbit lui Moise, şi 
Moise a transmis cuvintele Lui poporului. 

ACM 

Copiii să urmărească pe o hartă 
traseul de la Mara la Elim. 

Planşa 6-3 

ACM 
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Roagă un ajutor sau un copil mai mare să citească un acest sumar din Exodul 
16:6, 7, 11-16, 19, 22a. 

„Astă seară veţi înţelege că Domnul este Acela care v-a scos 
din ţara Egiptului. Şi mâine dimineaţă veţi vedea slava Domnului. 
El v-a auzit cârtirile. Cu toate că voi aţi cârtit împotriva mea, voi 
vorbiţi împotriva lui Dumnezeu. În seara aceasta Domnul vă va da 
să mâncaţi carne. În fiecare dimineaţă El vă va da pâine (mană) 
din belşug. Nu trebuie să păstraţi deloc din ea pentru a doua zi. 
Dumnezeu vă va da în fiecare dimineaţă mană proaspătă, cu 
excepţia sabatului. În ziua dinaintea sabatului trebuie să adunaţi 
mană pentru două zile. Deci trebuie să adunaţi mană şase zile, iar 
în a şaptea să vă odihniţi.“ 

Aminteşte pe scurt copiilor că cea de-a şaptea zi a fost rezervată de Dumnezeu 
pentru odihnă. 

Dumnezeu ştia de ce avea nevoie poporul Său, şi El avea să 
le dea totul într-un mod miraculos.  

Te întrebi dacă poate fi la fel şi astăzi? Da! Dumnezeu nu Se 
schimbă. El întotdeauna Îşi ţine promisiunile. Dumnezeul care le-a 
dat israeliţilor tot ceea ce aveau nevoie, le dă şi astăzi copiilor Lui 
tot ce au ei nevoie. 

Cum a împlinit Dumnezeu nevoia lui Radu de a avea un 
prieten? Radu s-a dus luni la şcoală, şi i-a fost greu. Toţi păreau 
să aibă prietenii lor, iar el se simţea foarte singur. El şi părinţii lui 
încă se rugau pentru aceasta, dar când şi cum le va răspunde 
Dumnezeu? Nu era uşor pentru Radu să se încreadă în Domnul, 
dar se gândea mereu la Psalmul 37:4. El ştia că Dumnezeu îl 
iubea atât de mult, că L-a dat pe Fiul Lui să moară pentru el. Deci 
în mod sigur el putea să se încreadă în Dumnezeu, că îi va da 
prietenul de care avea nevoie. 

Dar tu? Te gândeşti că nu ai putea fi ca Radu, pentru că tu nu 
Îl cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitorul tău? Nevoia ta cea mai 
mare este să ai păcatele iertate. Acest lucru se poate întâmpla 
astăzi. Dacă vrei cu adevărat să ai păcatele iertate, atunci 
spune-i-le Domnului Isus, şi încrede-te în El, pentru a fi iertat. 

Poate nu ştii ce trebuie să faci. Atunci, te rog, vino să vorbeşti 
cu mine la sfârşitul programului. Aşează-te în primul rând, şi eu 
voi înţelege că vrei să afli cum să devii creştin.  

Într-o zi, după ce Radu a mers timp de câteva săptămâni la 
şcoală, el a venit alergând acasă. Trebuia neapărat să le spună 
părinţilor vestea cea mare! Un băiat nou-venit, Filip, începuse şi el 
şcoala, şi era în clasă cu Radu. Profesorul i-a făcut cunoştinţă cu 
Radu şi i-a sugerat că Radu ar putea să-l ajute pe Filip să se 
acomodeze, din moment ce el ştia cum era să fii nou într-o 
şcoală. 

„Este minunat, tată“, spunea Radu. „Ne înţelegem foarte bine. 
Lui Filip îi place fotbalul şi voleiul, ca şi mie. Pot să-l invit la noi 
acasă? Cel mai bun lucru este că Filip este creştin – poate vom 
putea să spunem împreună şi altora din clasă despre Domnul 
Isus.“ 

Nu i-a dat Dumnezeu lui Radu exact ce avea el nevoie? Dacă 
eşti copilul Lui, poţi să te încrezi în El, că El îţi va da tot ce ai 
nevoie. 

Planşa 6-4 

Planşa 6-5 

ACM 
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Vă mai aduceţi aminte ce le promisese El israeliţilor? 

Scena 4 

„Priviţi, am prins una! Oh, încă una! Sunt peste tot! Sunt 
suficiente pentru fiecare familie!“ Aşa strigau probabil israeliţii unul 
la altul. Dumnezeu le trimisese nişte păsări, numite prepeliţe. Ele 
au acoperit tabăra. Poporul avea acum destulă carne să 
mănânce. 

Ia toate figurile, cu excepţia lui Moise (MC-31). Pune pe israeliţii adunând mană 
(MC-57, MC-58, MC-65, MC-66 şi MC-67). 

A doua zi dimineaţa au văzut că în timpul nopţii a căzut ceva 
pe pământ. Pământul era alb! 

„Ce este aceasta?“ l-au întrebat ei pe Moise. 

„Este pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană“, le-a răspuns 
Moise. 

Pâinea arăta ca nişte grăunţe, ca bobiţele de gheaţă albă pe 
pământ. Oh, era atât de bună şi dulce la gust – ca o turtă cu 
miere! Era mâncare din cer. Israeliţii au numit-o „mană“, pentru că 
atunci când au văzu-o prima dată au spus „man hu“ – „ce este 
aceasta?“ 

Dumnezeu le promisese că le va da mană proaspătă în 
fiecare zi. Dar ce s-a întâmplat cu ei? Unii oameni nu au crezut 
aceasta, aşa că au adunat mai multă mană decât au putut mânca. 
Ce s-a întâmplat cu mana rămasă? Până dimineaţa următoare ea 
a făcut viermi şi mirosea îngrozitor.  

Cât trebuiau să adune ei a şasea zi? Pentru două zile. Avea 
să fie bună mana şi a doua zi? Da, pentru că Dumnezeu a spus 
că ei trebuiau să se odihnească în cea de-a şaptea zi. Din 
nefericire, au existat unii care nu au ascultat de Cuvântul lui 
Dumnezeu, şi au ieşit în ziua de sabat ca să adune mană – dar 
n-au găsit. 

Dumnezeu arătase poporului Său de mai multe ori că tot ce 
trebuiau ei să facă era să se încreadă în El, şi El le avea să le 
asigure tot ce aveau nevoie. Ştiţi că în toţi anii petrecuţi în pustiu, 
nu le-a lipsit nici mâncarea, nici apa, nici îmbrăcămintea şi nici 
încălţămintea? 

Dumnezeu nu Se schimbă. Tu poţi să te încrezi în El astăzi. 
Încrede-te în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatul şi să te facă un 
copil al lui Dumnezeu.  

Dacă deja faci parte din familia lui Dumnezeu, crede 
promisiunea Lui, că El poate să-ţi dea tot ce ai nevoie. Vă mai 
aduceţi aminte ce scria în Psalmul 37:4? „Domnul să-ţi fie 
desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.“  

 

 

Preşcolarii să mimeze că prind 
prepeliţele.  

Planşa 6-6 

Oferă copiilor biscuiţi, în timp ce 
discutaţi despre mană sau la 
sfârşitul întrunirii.  

 

Fiecare trebuia să strângă un 
omer de mană pentru fiecare 
persoană (aproximativ 2,2 l – 
măsurile erau calculate în litri, atât 
pentru lichide, cât şi pentru solide 
– Biblia NTR, pag. 84 – n. tr.). 

ACN 

ACM 
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Întrebări de recapitulare 

1. De ce a cârtit poporul la Mara? (Apa era amară.) 

2. Ce trebuiau să facă israeliţii în loc să se plângă? (Să se 
încreadă în Dumnezeu.) 

3. Ce a făcut Moise când poporul a cârtit? (S-a rugat.) 

4. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise să facă? (Să arunce în apă 
un lemn pe care i l-a arătat Dumnezeu.) 

5. Ce scrie la Psalmul 37:4? („Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El 
îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.“) 

6. Care este cea mai mare nevoie a noastră? (Să avem 
păcatele iertate.) 

7. Cum S-a îngrijit Dumnezeu de împlinirea acestei nevoi? (El 
L-a trimis pe Singurul Lui Fiu să moară în locul nostru, ca să 
ia asupra Lui pedeapsa păcatului nostru.) 

8. Ce au făcut israeliţii când erau în deşert şi nu aveau 
mâncare? (Au cârtit împotriva lui Moise.) 

9. Cum le-a dat Dumnezeu mâncare? (El a trimis prepeliţe 
seara şi mană dimineaţa.) 

10. Dumnezeu ne-a iubit aşa de mult, că L-a dat pe Fiul Lui 
pentru noi. Ce ne va da El, conform Romani 8:32? (Toate 
lucrurile de care avem nevoie). 

11. Care este diferenţa dintre nevoie şi dorinţă (nevoie – ceva 
neapărat necesar; dorinţă – nu este strict necesar) 

12. Dacă eşti creştin, ce vrea Dumnezeu să faci atunci când ai 
nevoie de ceva? (Să crezi că El îţi va da acel lucru.) 

 

Activitate de implicare 

Pregăteşte foi de hârtie, care au fost împărţite în şapte părţi 
(vezi imaginea). 

 
 

Încurajează pe copii să citească în fiecare zi Biblia şi să caute 
promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu, legate de purtarea Sa 
de grijă. De ex. în Matei 6:30 – Dumnezeu a promis copiilor Lui că 
le va da îmbrăcămintea necesară. 

Copiii trebuie să scrie pe hârtie toate promisiunile pe care le 
găsesc în Biblie, şi să mulţumească lui Dumnezeu pentru ele. 

Fă-ţi timp la următoarea întâlnire să discuţi cu copiii 
promisiunile pe care le-au găsit. 

Luni   

Marţi   

Miercuri   

Joi   

Vineri   

Sâmbătă   

Duminică   
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Studiu de caz 1 

Rahela locuieşte într-un sat din Etiopia. Ea are nevoie de 
aceleaşi lucruri ca şi tine – îmbrăcăminte, mâncare, apă, educaţie. 
Părinţii Rahelei Îl iubesc pe Domnul Isus, şi au învăţat-o pe 
Rahela despre El. Ea crede că Domnul Isus este Domnul şi 
Mântuitorul ei. 

Rahela are mulţi fraţi şi surori. Ei sunt o familie foarte săracă. 
Cum credeţi că le dă Dumnezeu ceea ce au nevoie? 

Ce fel de oameni poate folosi Dumnezeu pentru a o ajuta pe 
Rahela şi pe familia ei? (misionari) 

Cum ar putea misionarii să-i ajute? (Să-i înveţe tehnici 
agricole mai bune, să deschidă şcoli, să organizeze programe de 
igienă şi sănătate.) 

Cum te poate folosi Dumnezeu pe tine, ca să-i ajuţi pe 
misionari să o ajute pe Rahela? (rugăciune, dărnicie) 

 

 

Studiu de caz 2 

Ieremia locuieşte cu mama lui. Tatăl lui a murit. Mama lui 
trebuie să lucreze din greu, pentru a-l creşte pe Ieremia şi pe sora 
lui. Ea Îl iubeşte pe Domnul Isus, şi ea i-a învăţat pe copiii ei că 
trebuie să fie mulţumitori lui Dumnezeu pentru că i-a dat un loc de 
muncă. 

Cu puţin timp în urmă Ieremia L-a rugat pe Domnul Isus să fie 
Mântuitorul şi Domnul vieţii lui. El încearcă să trăiască în aşa fel, 
încât să fie plăcut lui Dumnezeu. Totuşi, acest lucru s-a dovedit a 
fi o luptă.  

Şcoala lui Ieremia a organizat o excursie. Mulţi dintre prietenii 
lui merg, şi i-ar plăcea şi lui să meargă cu ei. Totuşi, când a 
întrebat-o pe mama lui, ea a spus că este prea scump şi nu-şi 
permite să-l trimită. 

„Cam atât despre Dumnezeu care ne dă tot ce avem nevoie“, 
s-a gândit Ieremia, şi de atunci el a fost tot timpul bosumflat.  

Promite Dumnezeu că ne dă toate lucrurile pe care le vrem 
noi? 

Ce credeţi, excursia era o nevoie sau o dorinţă? 

Ce este greşit în atitudinea lui Ieremia? 

Ce trebuie să facă Ieremia, pentru a rezolva problema cu 
mama lui şi cu Dumnezeu? 

Ce poate să facă Ieremia pentru a merge în excursie anul 
următor? (Ex.: să-şi păstreze banii pe care îi primeşte cadou, să 
câştige ceva bani ajutând vecinii etc.) 
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Decoruri pentru fundal 

 

Decor – nor (A) – Lecţia 5 

 

 

 

Decor – Marea Roşie (B) – Lecţia 5 

 

Foloseşte următoarea imagine, pentru a crea un fundal cu munte şi un fundal cu apă (ex. două 
bucăţi). Dacă foloseşti un fundal diferit pentru munţi, adaptează imaginea cu apa, pentru a se potrivi 
cu fundalul folosit. 
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Decoruri pentru fundal 
Decor – Marea Roşie (C) – Lecţia 5 

 

 

 

 

 

 

stânga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dreapta 
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