
Doamne,
Îți mulțumesc că ai făcut apele să se despartă și zidurile să cadă! Îți mulțumesc, de asemenea, 
că L-ai trimis pe Isus să croiască o cale ca eu să am o viață nouă cu Tine!
Amin. 

Zidul (întinde-ți brațele și îndoaie coatele) 

s-a prăbuşit (lasă-ți brațele să cadă în față); 

poporul s-a suit în cetate fiecare drept înainte, (întinde-ți brațele în față cu pumnii strânși)  

și au pus mâna pe cetate (adu-ți pumnii la piept) 

Iosua 6:20b (VDC)

Iosua a condus poporul lui Dumnezeu în Țara Promisă chiar și atunci când acest lucru părea 
imposibil. Păcatul nostru face ca o viață nouă și o relație cu Dumnezeu să pară imposibile. Dar 
Isus, Fiul lui Dumnezeu, a găsit o cale pentru cei care aleg să-L urmeze pe El pentru a avea o 
viață nouă cu Dumnezeu.

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

Chiar dacă ceilalți spioni au crezut că era imposibil, Iosua și Caleb au spus: „Cu ajutorul lui 
Dumnezeu, vom reuși!" Iosua a ascultat, s-a încrezut și L-a urmat pe Dumnezeu, iar poporul lui 
Dumnezeu a început să ia în stăpânire Țara Promisă. Rahav s-a încrezut în Dumnezeu și a fost 
cruțată. 

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

• Ce i-a spus Domnul lui Iosua să facă? („Șase zile să mărșăluiască o dată în jurul 
Ierihonului. Apoi, în ziua a șaptea, să-l înconjoare de șapte ori. Să sune din trompete! Să 
strige!”)

• Ce a făcut Rahav? (I-a ascuns pe spionii trimiși de Iosua și i-a ajutat să scape, coborându-i pe zid.)

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

Numeri 13-14; Iosua 2-3; 5-6
Intrarea în Țara Promisă 
Apele se despart și zidurile cad 

• Cum a răspuns Iosua? (Iosua s-a încrezut în Dumnezeu și a dus la îndeplinire ce i s-a cerut să 
facă.)

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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