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Nepoții lui Iosif  
au necazuri1

Duminică

Iosif este uitat în Egipt

Vă amintiți cum s-a mutat familia lui Iosif în Egipt când 
acolo era foamete? Regele Faraon i-a invitat în Egipt pentru 
că îl iubea pe Iosif. Familia lui Iosif a crescut până ce a umplut 
tot ținutul Gosen. Acum ei nu mai erau numiți copiii lui Ia-
cob, ci copiii lui Israel. Numele cel nou al lui Iacob era Israel și 
astfel urmașii săi erau numiți israeliți. 

După ce a murit Iosif, Faraon cel bun a murit și el. Un nou 
Faraon a devenit regele Egiptului. El nu-l cunoștea pe Iosif. 
Deși știa ce se întâmplase în vremea acestui bărbat, el n-a 
vrut să-și aducă aminte de binele pe care Iosif l-a făcut pentru 
Egipt. 

Luni

Lui Faraon îi este teamă

Noul rege a privit la israeliți și nu era bucuros să-i aibă în 
Egipt, dar nu putea să scape de ei. Regele Faraon îi era teamă 
de ei. El a zis într-o zi slujitorilor săi: „Veniți să ne arătăm di-
baci față de israeliți ca să nu crească pentru ca nu cumva dacă 
se va întâmpla un război să se unească și ei cu vrăjmașii noștri 
și să lupte împotriva noastră”. Din acest motiv regele a făcut 
viața israeliților foarte grea. El i-a făcut sclavi. Sclavii aparțin 
regelui și ei trebuie să lucreze foarte greu pentru plată puțină 
sau fără plată. Dacă nu ascultă de rege, pot fi omorâți. 

De ce a îngăduit Dumnezeu ca israeliții să devină sclavii 
regelui Egiptului? Cât timp trăia Iosif, copiii lui Iacob au fost 

Activitate 
practică:

Vorbiți copilului 
vostru despre consecin-
țele neascultării. Ilustați 
regulile familiei voastre 
prin desene făcute pe o 
foaie de hârtie. Lângă 
fiecare desen scrieți sau 
desenați consecințele 
pentru neascultarea re-
gulii respective. 

„Domnul este partea mea, nu mă tem de nimic.”  
(Psalmii 118:6). 
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ascultători de Dumnezeu și 
stăteau izolați de egipteni. 
După moartea lui Iosif ei 
au început să-și facă priete-
nii cu egiptenii și să urmeze 
dumnezeilor acestui popor. 
Sclavia a fost consecința ne-
ascultării lor. 

 

Marți

Poporul muncește din greu

După ce israeliții au devenit sclavi ei au trebuit să lucre-
ze din greu. Unii din ei erau zidari, alții lucrau pe câmp. Ei 
aveau de făcut cărămizi și mortar și foloseau acestea pentru a 
construi cetăți pentru Egipt. Regele Faraon a pus peste ei is-
pravnici sau supraveghetori. Aceștia se purtau aspru cu ei și le 
cereau să lucreze tot mai mult, nelăsându-le deloc timp pentru 
odihnă. Astfel Faraon spera ca poporul să slăbească în putere, 
să fie tot mai mulți bolnavi și să nu mai aibă copii. Dar Israel 
era binecuvântat de Dumnezeu și, deși munceau din greu, ei 
se înmulțeau forte mult. În această situație regele a încercat să 
găsească o altă cale de a micșora numărul copiilor lui Israel.

Miercuri  

Moașele se tem 
de Dumnezeu 

Știți ce este aceea 
o moașă? În trecut nu 
existau multe mater-
nități și multe femei 
nășteau acasă pe co-
piii lor. Existau unele 
femei pricepute care 
ajutau pe aceste fe-
mei să nască, iar apoi 
se ocupau de bebelu-
șul nou născut ca să-l 
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Un tufiș care arde 4

Activitate 
practică:

În cuvinte simple 
explicați copiilor des-
pre prezența veșnică 
a lui Dumnezeu.  Ex-
plicați că numele Său 
„EU SUNT” înseamnă 
că El există din veșni-
cii, nu are început și 
nici sfârșit. 

Dacă noi ne pre-
zentăm: Eu sunt... și 
adăugăm numele tată-
lui sau al mamei noas-
tre, Dumnezeu spune: 
EU SUNT CEL CE 
SUNT, înțelegând prin 
aceasta că nimeni nu 
L-a creat, El fiind Cre-
atorul tuturor. 

Duminică 

Un foc în pustiu

Într-o zi, pe când Moise avea grijă de oi pe muntele Horeb, 
a văzut un tufiș arzând. Moise s-a apropiat să vadă ce se în-
tâmplă. Atunci o voce i-a vorbit: „Moise, Moise”. „Iată-mă”, a 
răspuns el. Dumnezeu era în rug și vorbea lui Moise. 

„Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci 
este sfânt.” Moise și-a acoperit fața. Îi era frică să privească la 
Dumnezeu. 

Acolo Dumnezeu i-a spus lui Moise că a auzit strigătele 
copiilor lui Israel. Dumnezeu era gata să elibereze pe israeliți 
din sclavie și să-i aducă înapoi în Canaan. Dumnezeu i-a ce-
rut lui Moise să meargă la Faraon și să-i ceară să lase poporul 
să meargă să se închine Dumnezeului lor. Credeți că Moise a 
fost bucuros să meargă la Faraon și  să-i ceară să lase poporul 
să plece?

„Păzeşte-ţi piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu şi apro-
pie-te mai bine să asculţi decât să aduci jertfa nebunilor.”  

(Eclesiastul 5:1).
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Ultima încercare 9

Duminică 

Avertisment pentru ultima plagă

V-a pedepsit mama și tata vreodată pentru neascultare, fără 
să vă fi avertizat înainte? Nu cred asta. Dumnezeu avea de 
gând să-l pedepsească pe Faraon și pe egipteni pentru neascul-
tarea lor. Dar El le-a mai dat încă o ocazie de a asculta. Dacă 
nu ascultau, fiecare întâi născut, băiat sau fată, din Egipt, aveau 
să fie omorâți. Dumnezeu a trimis pe Moise să-l avertizeze pe 
Faraon: „În seara aceasta, la miezul nopții, voi omorî pe toți 
întâii născuți din Egipt, atât ai oamenilor, cât și ai animalelor.” 
Multă vreme Dumnezeu a fost foarte răbdător cu Faraon. El 
le-a dat de nouă ori posibilitatea de a se căi pentru păcatele lor, 
dar ei n-au vrut să asculte. 

Luni 

Pregătiri pentru ultima plagă

Cum puteau israeliții să-și 
protejeze băieții și fetele întâi 
născuți, de îngerul nimicitor? 
Dumnezeu le-a spus ce aveau 
de făcut. Toată familia trebuia 
să participe la această pregă-
tire. Tata a căutat un mieluț 
fără cusur din turma sa. A ales 
unul din animalele favorite 
ale familiei. Dar tata trebuia 
să-l omoare. Apoi tata a luat 
sânge de la miel și a stropit 
stâlpii casei. Mama a pregătit 

Activitate 
practică:

Ajutați-l pe copilul 
vostru să înțeleagă sim-
bolul Paștelui în ter-
meni practici:

Mielul - Isus Hris-
tos; Sângele de pe 
ușiori - Sâgele ispășitor 
al lui Hristos: Ierburi 
amare - Amărăciunea 
sclaviei în Egipt; Pâi-
nea nedospită - Inima 
fără păcat. 

„Domnul a zis lui Moise: „Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: 
o mână puternică îl va sili să-i lase să plece; da, o mână puternică 

îl va sili să-i izgonească din ţara lui.”.” (Exodul 6:1).  
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„Domnul este partea mea, nu mă tem de nimic.” (Psalmii 118:6).

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe 
Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28).

„Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci 
a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plă-
cerile de o clipă ale păcatului.” (Evrei 11:24,25 ). 

„Păzeşte-ţi piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu şi apropie-te mai bine să asculţi 
decât să aduci jertfa nebunilor.” (Eclesiastul 5:1).

„Du-te dar; Eu voi fi gura ta şi te voi învăța ce vei avea de spus.” (Exodul 4:12).

„Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor 
spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!”  (Matei 5:11).

„Căci Dumnezeu cunoaşte calea celor neprihăniți, dar calea păcătoşilor duce la pieire.”  
(Psalmii 1:6).

„Fiindcă Scriptura zice lui Faraon: „Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine pute-
rea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” (Romani 9:17).

„Domnul a zis lui Moise: ,Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: o mână puternică îl va sili 
să-i lase să plece; da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din ţara lui´.” (Exodul 6:1). 

„Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o 
treacă, au fost înghiţiţi.” (Evrei 11:29).  

„Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în sla-
vă, în Isus Hristos.” (Filipeni 4:19). 

„Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu 
durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn.” (Psalmii 127:2). 

„Să păziţi Sabatele Mele şi să cinstiţi Locaşul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul!”  
(Leviticul 19:30).    

Amintiți-vă 
versetele de memorat




