
Doamne,
Tu nu doar că l-ai salvat pe poporul Tău de Faraon, dar le-ai dat și un scop în viață, 
învățându-i cum să Te iubească și să asculte de Tine! Ajută-mă să învăț despre Tine și să aplic 
aceste instrucțiuni în viața mea ca să Te pot iubi mai mult!
Amin. 

Moise a răspuns poporului (pune-ți mâinile pâlnie la gură): 

„Nu vă temeţi de nimic (dă din cap dintr-o parte în alta),  

staţi pe loc (stai drept și nu mișca) 

şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta (încrucișează-ți mâinile ca și când 

ai fi încătușat iar apoi desfă-le aruncându-le în sus);  

căci pe egiptenii aceştia, pe care-i vedeţi azi (pune-ți o mână deasupra ochilor și uită-te împrejur),  

nu-i veţi mai vedea niciodată (acoperă-ți ochii cu mâinile).” 

Exod 14:13 (VDC)

Moise s-a urcat pe Muntele Sinai și a primit instrucțiuni cu privire la cum să-L iubească și 
să-L asculte pe Dumnezeu. Mai târziu, Însuși Fiul lui Dumnezeu, Isus, avea să ofere mai multe 
instrucțiuni despre cum să-L iubim și să-L ascultăm pe Dumnezeu. Dumnezeu e bun. El ne 
oferă întotdeauna îndrumarea de care avem nevoie. 

Descoperiți împreună modul în care această lecție se leagă de „Povestea Măreață a lui 
Dumnezeu”. Citește cu voce tare copilului tău următoarele:

Cele Zece Porunci pe care Dumnezeu i le-a dat lui Moise au fost de folos poporului ca să învețe 
să-L iubească și să-L asculte pe Dumnezeu. Dumnezeu găsise o cale ca israeliții să scape în 
siguranță din sclavie. Dar apoi El le-a oferit și o cale prin care ei să știe cum să I se închine. 

Citește următorul paragraf cu voce tare pentru a-ți ajuta copilul să înțeleagă mai bine:

• Ce a făcut Dumnezeu atunci când Moise și-a ridicat toiagul spre Marea Roșie? (Dumnezeu a 
trimis un vânt puternic și a despărțit marea!)

• Ce i-a dat Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai? (Cele Zece Porunci pe două table de piatră)

Cere-i copilului să spună din nou povestirea.  Ajută-l să-și amintească ideile principale punându-i 
următoarele întrebări:

Exod 14; 16:11-16; 17:1-7; 19-20; 34:1-9, 29-32
Despărțirea Mării Roșii și Cele Zece Porunci  
Dumnezeu croiește un drum 

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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