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Introducere

Predarea adevărurilor biblice 
Unul dintre cele mai mari privilegii pe care le poate avea un credincios este acela de a învăţa pe copii 

Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta implică două responsabilităţi: de a evangheliza pe copiii nemântuiţi şi de a 
zidi sufleteşte pe copiii mântuiţi.

Copiii nemântuiţi trebuie învăţaţi mesajul mântuirii – un mesaj despre Dumnezeu, despre păcatul 
omului, despre persoana şi lucrarea Domnului Isus Hristos şi despre primirea mântuirii. Fiecare aspect al 
acestor adevăruri cuprinde una sau mai multe învăţături doctrinare necesare, pe care trebuie să le predăm 
copiilor. Iată principalele învăţături:

Dumnezeu
Dacă copiii nu ştiu ceea ce ne-a revelat Dumnezeu despre Sine Însuşi, ei îşi vor formula propriile lor 

concepte greşite. Trebuie să-i învăţăm despre sfinţenia Lui, măreţia Lui, dragostea Lui, suveranitatea Lui, 
înţelepciunea Lui, atotştiinţa Lui, atotputernicia Lui şi aşa mai departe.

Păcatul omului
Învaţă-i pe copii că ei sunt păcătoşi prin natura şi faptele lor, că păcatul înseamnă neascultare de voia lui 

Dumnezeu şi aduce despărţirea de Dumnezeu.

Domnul Isus Hristos
El este Fiul veşnic al lui Dumnezeu, care s-a făcut om. El a trăit o viaţă fără păcat, a murit în locul 

păcătoşilor, a înviat, S-a înălţat la cer şi stă la dreapta lui Dumnezeu.

Primirea mântuirii
Trebuie să-i înveţi pe copii cu multă atenţie cum pot fi mântuiţi. Noţiunile de pocăinţă şi credinţă trebuie 

explicate şi repetate cu multă grijă.
Evident, este imposibil să-i înveţi toate aceste adevăruri în fiecare lecţie. Mulţi copii ştiu puţin sau 

aproape nimic despre Dumnezeu, de aceea toate învăţăturile noi trebuie predate în detaliu. Învaţă-i 
adevărurile care decurg din povestire. Nu uita să foloseşti tot programul pentru a-i învăţa pe copii.

Copiii mântuiţi vor beneficia de această învăţătură evanghelistică detaliată, dar trebuie de asemenea 
să-i învăţăm adevăruri care să-i întărească, să-i ajute şi să-i călăuzească în viaţa lor de creştini. Străduieşte-te, 
după o perioadă de timp să-i înveţi „tot planul lui Dumnezeu“.

Lecţiile din „Viaţa lui Isus – volumul 1“, cuprind perioada de la vestirea naşterii lui Isus până la începutul 
lucrării Lui publice. Ai ocazia nu numai să spui povestiri extraordinare, dar şi să-i înveţi adevăruri esenţiale 
despre Domnul Isus Hristos. Când faci aceasta, roagă-te ca Dumnezeu-Duhul Sfânt să folosească Cuvântul 
Său, pentru a-i aduce pe copii la cunoaşterea Aceluia care este punctul central al fiecărei lecţii.

Adevărul central
Fiecare lecţie cuprinde predarea amănunţită şi aplicarea adevărului central. Vei observa faptul că adevărurile 

centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta cărei categorii de copii se potriveşte aplicaţia 
– nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat în text de expresii 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.
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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? Mă bucur că pot să-ţi 

explic ce spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea programului voi sta aici în faţă. Fii atent, eu 
nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut bucuros să înţelegi mai bine cum poţi 
veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă …“

Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, şi nu mi-ai spus încă lucrul 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.“

Versete de memorat
Pentru această serie de şase lecţii au fost sugerate patru versete. Dacă consideri necesar, alege două sau 

trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe care să şi le amintească cu uşurinţă.

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. Poţi cumpăra fundaluri, pentru a le folosi 
la aceste lecţii. Înainte de fiecare scenă sunt date sugestii, dar ele nu sunt esenţiale. Toată învăţătura poate fi 
dată şi folosind un flanel simplu.

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). Foloseşte litere mici 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.
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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 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 timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate fi ocazia ideală de a fixa cele predate, 

iar în acelaşi timp este şi distractiv pentru copii. Foloseşte acest timp:
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 trebuie să accentuezi mai mult, astfel încât copiii să-şi 

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 timpul de recapitulare este mult mai mult decât o competiţie, el 
este şi un timp de învăţare.

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

Lecţie Adevăr 
central Aplicaţie Verset 

de memorat

Vestirea naşterii Iui 
Isus
Luca 1:26-47
Luca 2:1-3
Matei 1:18-24

Isus Hristos este 
Dumnezeu-Fiul

Nemântuit: Încrede-te în El 
pentru că numai 
El te poate mân-
tui de păcatele 
tale.

Mântuit: Trebuie să-I fii 
ascultător.

„Căci un Copil ni s-a 
născut, un Fiu ni s-a 
dat, şi domnia va fi pe 
umărul Lui…” Isaia 9:6a

Păstorii aud despre 
Mântuitorul 
Luca 2:1-20

Isus Hristos a 
venit ca să mân-
tuiască oamenii 
de păcatele lor

Nemântuit: Dacă vrei să fii 
mântuit, trebuie 
să te încrezi în El. 

Mântuit: Dacă ţi-ai pus 
încrederea în El, 
poţi fi sigur că 
eşti mântuit. 

Îl vor numi: „Minunat, 
Sfetnic, Dumnezeu 
tare, Părintele veşnicii-
lor, Domn al păcii.“
Isaia 9:6b

Magii se închină 
Împăratului 
Matei 2:1-14

Isus Hristos S-a 
născut Împărat 

Nemântuit: Pune-ţi încrede-
rea în El, ca El să 
te smulgă din îm-
părăţia lui Satana 
şi să te aducă în 
împărăţia Sa. 

Mântuit: Închină-te Lui. 

Recapitularea versetu-
lui din Isaia 9:6

Domnul Isus Hristos 
– copil 
Matei 2:19-23
Luca 2:40-52

Isus Hristos a 
fost un copil 
ascultător

Nemântuit: Compară viaţa 
ta cu viaţa Lui şi 
vei vedea cât de 
păcătos eşti. 

Mântuit: Urmează-I exem-
plul! 

„Isus creştea în înţelep-
ciune, în statură, şi era 
tot mai plăcut înaintea 
lui Dumnezeu şi înain-
tea oamenilor.“
Luca 2:52

Domnul Isus Hristos 
în ispită  
Matei 3:1-4
Matei 4:1-11
Marcu 1:4-12
Luca 3:1-16, 21-22
Luca 4:1-13

Isus Hristos a 
fost ispitit în 
toate felurile ca 
şi noi, dar nu a 
păcătuit

Mântuit: Încrede-te în El 
ca să te ajute să 
biruieşti ispitele. 

„Prin faptul că El însuşi 
a fost ispitit în ceea ce 
a suferit, poate să vină 
în ajutorul celor ce 
sunt ispitiţi.“
Evrei 2:18

Domnul Isus Hristos 
îşi cheamă ucenicii 
Ioan 1:29, 35-50
Marcu 1:16-20
Marcu 2:13-17
Luca 6:12-16 

Isus Hristos 
cheamă şi astăzi 
oameni la Sine, 
pentru a fi uce-
nicii Lui

Nemântuit: Ascultă chemarea 
Lui atunci când 
vorbeşte inimii 
tale. 

Mântuit: Continuă să-I fii 
un ucenic credin-
cios. 

„Dacă vrea cineva să 
vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-şi ia 
crucea în fiecare zi, şi 
să Mă urmeze.“
Luca 9:23
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Schiţa lecţiei

Introducere
„Oh, oare cine să fie?“

Desfăşurarea evenimentelor
1. Îngerul o vizitează pe Maria
2. Îngerul spune Mariei că va avea un copil 

 AC
3. Îngerul îi spune Mariei că Elisabeta va 

avea un copil
4. Maria răspunde prin supunere AC
5. Maria o vizitează pe Elisabeta
6. Elisabeta o salută pe Maria ACM
7. Maria Îl slăveşte pe Dumnezeu ACN
8. Mai târziu Maria se întoarce acasă
9. Iosif se întristează din cauza veştilor

Punct culminant
Iosif primeşte printr-un vis mesajul îngerului 

 AC

Concluzie
Maria şi Iosif aşteaptă naşterea ACM, ACN

Texte biblice pentru învăţător 

Luca 1:26-47; 2:1-3; Matei 1:18-24

Adevăr Central

Isus Hristos este Dumnezeu-Fiul

Aplicaţie
Nemântuit: Încrede-te în El pentru că numai El 

te poate mântui de păcatele tale. 
Mântuit: Trebuie să-I fii ascultător.

Verset de memorat
„Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi 
domnia va fi pe umărul Lui.“ Isaia 9:6a

Ajutoare vizuale
•	 Planşe: de la 1-1 la 1-5
sau
•	 Figuri: 1, 2, 4, 6, 7, 8 şi 10
•	 Fundaluri (opţional): scenă de interior şi scenă 

de exterior
•	 Adevărul central este vizualizat în caietul 

de idei din pachetul pregătit special pentru 
această serie de lecţii (dacă nu îl ai, comandă-l 
de la AMEC).

Ajutoare pentru preşcolari
Va fi nevoie să scurtezi partea de învăţătură şi 
aplicaţie, dar repetă cu copiii fraze cheie, precum 
„Isus este Fiul lui Dumnezeu“, ca astfel învăţătura 
principală a lecţiei să fie asimilată până şi de 
cei mai mici copii. La anumite momente din 
povestire, copiii pot participa în mod direct (vezi 
ideile  de pe marginea textului).

Activitate de implicare
•	 Hârtie şi creioane
şi/ sau
•	 Fotocopiază pe carton pagina 52, astfel încât 

să ai câte un model pentru fiecare copil; de 
asemenea, fotocopiază pagina 53 pentru 
preşcolari – să ai câte una pentru fiecare. 

•	 Creioane şi culori

Lecţia 1
Vestirea naşterii Iui Isus
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Lecţia
„Oh, dar cine poate fi?“, s-a gândit Marcu nerăbdător, auzind bătăi 

la uşa din faţă. Citea o carte captivantă, şi n-ar fi vrut să se oprească. 
Dar bătăile au continuat.

În cele din urmă a pus cartea deoparte şi s-a dus să deschidă. Prin 
sticlă, zărea pe cineva de înălţimea sa. Când a deschis uşa, nu-i venea 
să-şi creadă ochilor!

„Alex, ce faci tu aici?“, a bolborosit el.  
Acum doi ani, Alex s-a mutat la sute de kilometri distanţă.
„Suntem aici în vacanţă, şi tocmai m-am gândit să te vizitez“, spuse 

Alex zâmbind.
Marcu a fost atât de surprins, încât aproape că a uitat să-şi invite 

musafirul înăuntru.
Maria – care a trăit în timpurile despre care ne vorbeşte Biblia – a 

avut şi ea un musafir neaşteptat.

Scena 1 
Fundal opţional: scenă de interior. Pune-o pe Maria (1). 

Era singură, şi probabil se gândea la lucruri frumoase, căci în 
curând urma să se căsătorească. Îl iubea pe Iosif, şi se gândea cu 
nerăbdare la timpul când vor locui împreună în propria lor casă. Poate 
chiar plănuia cum să aranjeze casa plăcut pentru Iosif. Nu vor avea 
mulţi bani, dar Mariei nu-i păsa de lucrul acesta. Existau atâtea alte 
lucruri care o făceau fericită. Dumnezeu a fost atât de bun cu ea. Dar 
dintr-o dată gândurile ei au fost întrerupte!
Pune îngerul (2).

„Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har. Domnul este cu tine!“
Maria era uimită. Un înger! Faţa ei exprima teama care-i cuprinsese 

inima.
„Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 

Dumnezeu“, i-a spus îngerul Gabriel. „Iată vei deveni mama unui Copil, 
căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui 
Preaînalt.“

Bebeluşul avea să fie Fiul Celui Preaînalt!
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune multe lucruri despre El. 

Pune triunghiul (4).

Priveşte acest triunghi. Are trei laturi şi totuşi este un singur 
triunghi. Dumnezeu este un singur Dumnezeu, dar El se află în trei 
Persoane: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul 
Sfânt. Astăzi ne vom gândi în mod deosebit la Dumnezeu-Fiul. El este 
Dumnezeu, deci viaţa Lui nu are un început. El a locuit dintotdeauna 
în cer cu Dumnezeu-Tatăl. El era prezent când a fost creată lumea. 
Într-adevăr Biblia spune: „Toate lucrurile au fost făcute prin El“ (Ioan 
1:3). Acesta este Cel despre care a spus îngerul că a părăsit cerul şi a 
devenit un bebeluş, şi Maria urma să fie mama Lui. 

Probabil gândurile Mariei încercau să ţină pasul cu ceea ce spunea 
îngerul. Acesta era Cel promis de Dumnezeu? De sute de ani, fiecare 
femeie iudaică a sperat să aibă onoarea de a fi mama Celui promis. 
Oare era posibil să fie chiar ea? Era de necrezut. Probabil Maria a 
ascultat cu multă atenţie.

Planşa 1-1

Planşa 1-2

AC

Copiii pot să joace pe roluri 
dialogul dintre îngerul Gabriel şi 
Maria. 

Pentru preşcolari: în timp ce 
îngerul îi vorbeşte Mariei, toate 
fetele se încruntă, exprimând 
confuzia. Apoi toate merg înspre 
un loc dinainte stabilit, pentru a-i 
spune vestea Elisabetei.
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„Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David. El va fi Împăratul poporului lui Iacov (Israel) în veci de veci. 
Împărăţia Lui nu va avea sfârşit “, i-a explicat îngerul Gabriel.

Şi Maria a ştiut … da, El era Cel promis de Dumnezeu! Ea avea să 
fie mama Lui! Dar gândurile ei se învălmăşeau. 

„Nu înţeleg“, a zis ea. „Cum se va întâmpla?“ 
„Duhul Sfânt va veni peste tine“, i-a spus îngerul, „şi puterea Celui 

Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi 
chemat Fiul lui Dumnezeu“ (Luca 1:35). 

Naşterea acestui copilaş avea să fie diferită de a oricărui alt copilaş. 
Pe acest pământ fiecare copilaş are o mamă şi un tată. Dar atunci când 
Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt S-a făcut un copilaş, El a avut o mamă, 
dar nu a avut şi un tată pământesc.

Acest copilaş a fost chiar Fiul lui Dumnezeu. Nu este de mirare că 
Maria era uimită. Trebuia să vorbească cu cineva despre aceste lucruri. 
Dar cine putea să creadă această poveste ciudată? Dumnezeu i-a dat 
îngerului Gabriel şi un mesaj referitor la acest lucru.

„Verişoara ta, Elisabeta, va avea şi ea un copilaş“, i-a spus el. 
„Aminteşte-ţi, Maria, Dumnezeu Îşi ţine toate promisiunile. Pentru El 
nu este nimic imposibil.“

Să aibă Elisabeta un copil! Atât Elisabeta cât şi soţul ei, Zaharia, 
erau foarte bătrâni. Un copil care se naşte unei familii atât de bătrâne 
este, cu siguranţă, o minune.

„Iată roaba Domnului“, a răspuns Maria îngerului. „Doresc să fac 
orice îmi cere Dumnezeu. Să se împlinească lucrurile aşa cum mi-ai 
spus!“ Maria a crezut promisiunea făcută de Dumnezeu.

Îngerul Gabriel s-a întors înapoi în cer. 
Îndepărtează îngerul (2). 

Astăzi, noi nu mai primim Cuvântul lui Dumnezeu prin îngeri, pe 
care să-i vedem şi să-i auzim. Noi avem mesajul lui Dumnezeu în Biblie. 
Ştim cine este Isus Hristos, pentru că Biblia ne spune mereu şi mereu că 
El este Fiul lui Dumnezeu. El nu a încetat să fie Dumnezeu atunci când 
s-a făcut Copilaş. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune de ce singurul Fiu al lui 
Dumnezeu a venit în lume. „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască 
pe cei păcătoşi“ (1 Timotei 1:15). Numai Dumnezeu ne poate mântui de 
păcat – de aceea a venit Domnul Isus în această lume. Maria nu ştia toate 
acestea, dar în timp ce se pregătea să o viziteze pe Elisabeta, verişoara ei, 
ea se gândea la mesajul îngerului. Era îngrijorată când se gândea ce ar 
putea zice Iosif despre înger şi despre mesajul pe care i l-a adus el. 
Îndepărtează toate figurile. 

Scena 2
Fundal opţional: scenă de exterior. 

Călătoria spre casa Elisabetei şi a lui Zaharia a durat mai multe 
zile. Şi, minunea minunilor! Elisabeta ştia că Maria va fi mama Fiului lui 
Dumnezeu, Mântuitorul promis, chiar înainte ca Maria să-i fi spus ceva.
Pune-o pe Maria (1) şi Elisabeta (6). 

„Ce onoare deosebită, ca mama Domnului meu să vină să mă 
viziteze!“ a exclamat ea. 

Planşa 1-1

AC

AC

Pentru preşcolari: spune-le 
că Maria nu ştia cum avea să îşi 
păstreze Dumnezeu promisiunea, 
dar ştia că El o va ţine într-un mod 
cu totul deosebit.

Cercetătorii Bibliei nu sunt siguri 
dacă Elisabeta a fost verişoara sau 
mătuşa Mariei. Isus şi Ioan au fost 
veri.

A nu avea copii era considerat, 
în general, un semn al dizgraţiei 
divine, aducând tristeţe, ruşine şi 
reproş la nivel social.

Lasă-i pe copii să numească 
păcate pe care le fac copiii de vârsta 
lor.

Elisabeta a trăit în Iudea (sau 
Iuda). Arată pe hartă Nazaret 
(localitatea Mariei) şi Iudea.

Preşcolarii mimează că merg la 
casa Elisabetei.

Planşa 1-3
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Elisabeta ştia că copilul Mariei era Domnul. Elisabeta crezuse în 
Acela pe care Dumnezeu a promis că-L va trimite; ştia că Cel promis Se 
va naşte în curând. El era Domnul ei! Copil creştin, să nu uiţi niciodată 
cine este Mântuitorul tău! El este Dumnezeu atotputernic, curat şi fără 
păcat, El ştie toate lucrurile. El nu a încetat niciodată să fie aşa, nici chiar 
atunci când a devenit om. Dacă El este Mântuitorul tău, atunci El este şi 
Domnul tău. Aceasta înseamnă că El este conducătorul vieţii tale. Ce 
faci atunci când prietenii tăi vor să meargă undeva, într-un loc care nu 
I-ar place Lui? Ce faci atunci când sunt multe vase de spălat după ce 
serviţi masa?
Permite copiilor să răspundă. 

Dacă Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este Mântuitorul şi Domnul 
tău, atunci tu vei vrea să trăieşti în aşa fel încât să-I faci plăcere.

Elisabeta era atât de fericită de ceea ce s-a întâmplat, iar Maria era 
plină de bucurie.

„Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură Duhul în 
Dumnezeu, Mântuitorul meu“, a spus ea (Luca 1:46-47). Maria ştia că 
numai Dumnezeu o poate mântui. Nu înţelegea tot ceea ce Copilaşul 
ei – Fiul lui Dumnezeu – trebuia să facă pentru a o mântui. Într-o zi El va 
lua păcatul întregii omeniri asupra Lui şi va primi pedeapsa pentru el. 
Pune crucea (7).

Numai Dumnezeu putea face aceasta! Apoi va demonstra din nou 
că El este Dumnezeu, înviind dintre cei morţi.

Maria L-a numit pe Dumnezeu „Mântuitorul meu“ (Luca 1:47). Este 
Isus Hristos şi Mântuitorul tău? Tu personal, nu poţi să faci nimic ca să 
scapi de păcatul tău. Numai El, El poate mântui! Dacă renunţi la toate 
lucrurile rele din viaţa ta, şi îţi pui încrederea în Isus Hristos, El te poate 
scăpa de păcatul tău. El poate să facă aceasta pentru tine, pentru că 
El este Fiul lui Dumnezeu. Poate că doreşti să fii scăpat de păcatul tău, 
dar nu înţelegi cu adevărat ce trebuie să faci. Când întâlnirea noastră 
va lua sfârşit, eu voi fi acolo (numeşte un loc specific). În timp ce ceilalţi copii 
vor juca un joc, tu poţi veni la mine să mă întrebi ce n-ai înţeles. Voi 
răspunde întrebărilor tale din Cuvântul lui Dumnezeu.

Este deosebit de important pentru tine ca Isus Hristos să fie 
Mântuitorul tău personal. Maria a putut să-L numească pe Dumnezeu 
„Mântuitorul meu“. Ea era plină de bucurie, pentru că Dumnezeu a fost 
atât de bun cu ea. Şi Elisabeta i-a spus Mariei lucrurile extraordinare 
care s-au întâmplat cu ea şi cu bărbatul ei, Zaharia. 

„Şi Zaharia a văzut un înger; şi îngerul i-a spus că fiul nostru, pe 
care-l vom numi Ioan, va pregăti poporul pentru Domnul“ (Luca 1:13). 

Maria, Elisabeta şi Zaharia au petrecut împreună multe zile fericite. 
Probabil că s-au gândit şi au vorbit mult despre copilaşii ce urmau să 
se nască. Într-un fel însă, ei urmau să se deosebească unul de celălalt. 
Puteţi să vă gândiţi în ce fel urmau ei să fie deosebiţi?
Permite copiilor să răspundă.

Copilaşul Elisabetei avea un tată pământesc – pe Zaharia. Copilaşul 
Mariei nu avea un tată pământesc, căci El era Fiul lui Dumnezeu. 
Copilaşul Elisabetei şi-a început viaţa cu nouă luni înainte de naştere, 
dar Fiul lui Dumnezeu trăise deja din veşnicie în cer. 

Maria s-a întors acasă chiar înainte de a se naşte copilul Elisabetei 
şi al lui Zaharia. Probabil că în drum spre casă se gândea: „Ce va spune 
Iosif? Oare va înţelege?“

ACM

ACN

Întreabă copiii, ce lucruri cred 
ei că ar fi putut să facă Maria şi 
Elisabeta pentru a se pregăti pentru 
venirea pe lume a bebeluşilor lor. 
Nu uita să menţionezi rugăciunea!
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Scena 3
Fundal opţional: scenă de interior sau flanelograf simplu. Pune-l pe Iosif (8).

Iosif era trist; nu ştia ce să mai creadă despre Maria care urma să 
aibă un copil. Se gândea că ar fi mai bine dacă nu s-ar mai căsători cu ea.

Şi pe când încerca să doarmă, el a început să viseze. Dintr-odată 
un înger a stat lângă el! 
Pune îngerul (2). 

„Iosif!“, a zis îngerul, „Nu te teme s-o iei pe Maria de soţie. Este 
adevărat că ea va avea un copil, dar acest copil va fi Fiul lui Dumnezeu. 
Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de 
păcatele sale“ (Matei 1:20-21). 

Dumnezeu i-a spulberat lui Iosif orice îndoială cu privire la 
identitatea acestui Copilaş – El era singurul Fiu al lui Dumnezeu. Este 
minunat când te gândeşti că El a părăsit cerul de bună voie şi S-a 
făcut un Copilaş; şi totuşi El nici o clipă nu a încetat să fie Dumnezeu. 
Nu putem înţelege aceasta, dar Biblia ne învaţă aşa, deci ştim că este 
adevărat.

Acum Iosif a înţeles. Îi venea greu să creadă un lucru atât de 
minunat – el şi Maria vor fi parte a acestei minuni a lui Dumnezeu. 
Dumnezeu urma să vină pe pământ ca un Copilaş. Niciodată nu s-a mai 
întâmplat o minune atât de mare. Ce onoare pentru Maria să fie aleasă 
să fie mama Fiului lui Dumnezeu! 
Îndepărtează toate figurile.

Scena 4
Fundal opţional: scenă de interior simplu sau fundal simplu. Pune-o pe Maria şi pe Iosif (10).

Iosif s-a supus mesajului lui Dumnezeu şi s-a căsătorit cu Maria. El 
şi Maria erau bucuroşi să locuiască în casa lor din Nazaret. Iosif lucra 
în atelierul lui de tâmplărie, iar Maria îngrijea casa. Ei aşteptau timpul 
când avea să Se nască Fiul lui Dumnezeu.

Dar, ţi-a influenţat venirea Lui în vreun fel viaţa ta? Dacă ţi-ai 
pus încrederea în El ca Mântuitor al tău personal, răspunsul este „da“. 
Pentru că El a venit, tu ai fost mântuit de păcatul tău. Adu-ţi aminte că 
El este Domnul tău, El îţi conduce viaţa, El este Acela căruia trebuie să-I 
faci plăcere, El este Acela faţă de care trebuie să fii ascultător.

Sau, îţi dai seama în inima ta că pentru tine venirea Lui pe acest 
pământ nu a produs nici o schimbare? Sau poate eşti îngrijorat de 
faptul că ai fost neascultător de Dumnezeu şi vrei să fii mântuit 
din păcatul tău? Numai Dumnezeu te poate mântui. Vrei să-ţi pui 
şi tu încrederea în Isus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, ca să fii 
mântuit? În timp ce încheiem, spune-I Lui în linişte, în inima ta, că îţi 
pare rău de păcatul tău. Roagă-L să te mântuiască. El poate şi doreşte 
să te salveze, dacă îţi pui încrederea în El. Dumnezeu promite: „Oricine 
va chema Numele Domnului, va fi mântuit“ (Romani 10:13).

Întrebări de recapitulare
La numerele impare vei avea întrebări mai uşoare, iar la numerele 

pare mai grele – astfel vei putea să le foloseşti pentru un interval de 
vârste mai mari.

1. Spune numele a două persoane din povestire, care aşteptau 
să se căsătorească? (Maria şi Iosif)

Planşa 1-4

Planşa 1-5

AC

ACM

ACN

Preşcolarii pot să joace pe roluri 
sau să mimeze apariţia îngerului în 
vis lui Iosif.

Pentru preşcolari: în timp ce joacă 
pe roluri visul lui Iosif, toţi copiii 
pot mima la început feţe triste. 
Mai târziu toţi pot repeta cuvintele 
îngerului: „Copilul va fi Fiul lui 
Dumnezeu.“ Apoi mai târziu pot 
spune: „Îi vei pune numele Isus. El 
va fi Mântuitorul.“

Un copil mai mare să caute Isaia 
7:14 şi să citească promisiunea 
venirii unui Mântuitor. Explică faptul 
că numele Emanuel înseamnă 
„Dumnezeu este cu noi.“
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2. Numeşte pe cei doi oameni, care fuseseră căsătoriţi de multă 
vreme, şi totuşi nu au avut copii. (Elisabeta şi Zaharia)

3. Cum a aflat Maria că va avea un bebeluş? (Îngerul Gabriel a 
vizitat-o şi i-a spus.)

4. Îngerul i-a spus Mariei, că bebeluşul va fi „Fiul Dumnezeului 
Celui Preaînalt“. Ce a însemnat acest lucru? (El va fi Fiul lui 
Dumnezeu.)

5. Îngerul i-a mai dat o alte veste Mariei – care a fost aceea? 
(Verişoara Mariei, Elisabeta, urma să aibă, de asemenea, un 
bebeluş.)

6. Numeşte două diferenţe dintre cei doi bebeluşi, care urmau 
să se nască? (Bebeluşul Elisabetei a avut un tată pământesc – pe 
Zaharia; bebeluşul Mariei nu a avut un tată pământesc, El avea 
să fie Fiul lui Dumnezeu. Fiul Elisabetei avea să-şi înceapă viaţa 
la naştere; Fiul lui Dumnezeu deja trăise în cer din veşnicii.) 

7. În ce fel i-a spus Dumnezeu lui Iosif despre Copilaşul Mariei? 
(Un înger l-a vizitat într-un vis.)

8. Dumnezeu a făcut multe promisiuni poporului Său. Acum 
această promisiune urma să fie împlinită. Despre ce 
promisiune anume era vorba? (Dumnezeu a promis să trimită 
un Mântuitor în lume.)

9. De ce a venit Isus în lume? (Ca să mântuiască pe cei păcătoşi.)
10. Dacă Isus este singurul Fiu al lui Dumnezeu, care ar trebui să 

fie atitudinea noastră faţă de El (Să-L rugăm să ne scape de 
păcat şi să Îl ascultăm.)

Întrebări pentru copiii preşcolari
1. Ce a promis Dumnezeu să trimită în lume? (un Mântuitor)
2. Cum a trimis Dumnezeu un Mântuitor? (ca un bebeluş)
3. Cine le-a spus lui Iosif şi Mariei, că va veni Mântuitorul? (un 

înger)
4. Ce nume a spus îngerul că trebuie să-i dea bebeluşului? (Isus)

Activitate de implicare
Isus Hristos este Dumnezeu-Fiul

Fotocopiază pe carton pagina 52, astfel încât fiecare copil să aibă 
un dreptunghi. Explică-le copiilor următoarele lucruri:

Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său ca să-ţi arate dragostea Lui. Cum 
Îi vei arăta Lui astăzi, că Îl iubeşti? În cursul săptămânii următoare, scrie 
pe spatele cartonului, modurile în care ai ascultat de Dumnezeu.

Activitate de implicare pentru preşcolari

Isus Hristos este Dumnezeu-Fiul

Fotocopiază pagina 53 pentru fiecare copil în parte pentru a o 
colora la grup sau acasă. Dacă consideri necesar, scrie câteva întrebări, 
care să te ajute să conduci conversaţia, în timp ce copiii colorează. 
Ajută-i să vorbească despre cine este Isus. Este important să dai valoare 
timpului de lucru manual, de aceea, fă legătura între activitatea pe care 
o fac copiii, povestirea pe care ai predat-o şi aplicaţie. 

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari 
Cutie de cadouri

Aşează patru pătrate din hârtie 
pe podea, trasând un drum înspre 
o cutie mare cu capac. În cutie 
să fie premii mici, abţibilduri sau 
bomboane împachetate.

Când un copil răspunde la o 
întrebare, el păşeşte pe primul 
pătrat.

Când al doilea copil răspunde 
la întrebare, el păşeşte pe primul 
pătrat, în timp ce primul copil 
păşeşte pe al doilea. 

Când se răspunde la cea de-a 
patra întrebare, primul copil ajunge 
la cutia de cadouri şi fiecare copil 
primeşte un premiu. 

Jocul poate fi repetat, dacă 
interesul este ridicat şi timpul 
permite. 
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Schiţa lecţiei

Introducere
Maria şi Iosif se pregătesc pentru călătoria 
spre Betleem. 

Desfăşurarea evenimentelor
1. Ei călătoresc spre Betleem
2. Ei ajung la Betleem
3. Nu găsesc loc la han
4. Isus Se naşte şi este pus în iesle ACN
5. Sosesc păstorii şi I se închină 

Punct culminant
Ei spun ceea ce li s-a întâmplat
– a apărut un înger
– el le-a vestit venirea unui Mântuitor AC
– cerul s-a umplut de îngeri ACM

Concluzie
Păstorii pleacă şi spun şi altora ACN

Texte biblice pentru învăţător 

Luca 2:1-20 

Adevăr Central

Isus Hristos a venit ca să mântuiască oamenii de 
păcatele lor

Aplicaţie
Nemântuit: Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să 

te încrezi în El. 
Mântuit: Dacă ţi-ai pus încrederea în El, poţi 

fi sigur că eşti mântuit.

Verset de memorat
„Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 
Părintele veşniciilor, Domn al păcii.“ Isaia 9:6

Ajutoare vizuale
•	 Planşe: de la 2-1 la 2-6
sau
•	 Figurile: de la 10 la 20.
•	 Fundaluri (opţionale): scenă de interior 

modest, scenă de exterior, scenă cu staul şi 
scenă nocturnă de exterior

•	 Adevărul central este vizualizat în caietul 
de idei din pachetul pregătit special pentru 
această serie de lecţii (dacă nu îl ai, comandă-l 
de la AMEC).

Activitate de implicare
•	 Hârtie şi creioane 
•	 Tractat pentru fiecare copil 

Lecţia 2
Păstorii aud despre Mântuitorul
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Lecţia 

Scena 1 
Fundal opţional: scenă de interior modest sau flanelograf simplu. Pune pe Maria şi Iosif 
(10). 

Maria şi Iosif se pregăteau pentru călătorie. Împăratul roman, 
cezarul August, a dat o lege, prin care tot poporul din imperiul său era 
obligat să se înscrie în locul unde se născuse – era un recensământ.  
Maria şi Iosif urmau să meargă la Betleem. Ei locuiau în Nazaret, dar 
Iosif provenea din familia lui David, iar cetatea lui David era Betleemul. 
Maria şi Iosif şi-au adunat toate lucrurile necesare pentru călătorie. 
Îndepărtează toate figurile.

În cele din urmă erau gata de plecare. „Am adus cea mai 
confortabilă şa“, a spus probabil Iosif, în timp ce o aşeza pe măgar. 
„Maria, eşti sigură că vei fi bine?“

Scena 2 
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-o pe Maria şi pe Iosif (11).

„Da, Iosif, voi fi bine“, probabil a spus Maria.
Maria ştia că drumul către Betleem nu avea să fie deloc uşor, având 

multe dealuri, văi şi locuri stâncoase. Era în mod special inconfortabil 
pentru Maria, din cauză că aştepta naşterea bebeluşului. Trebuiau 
să meargă continuu patru sau cinci zile până vor ajunge la Betleem – 
cetatea lui David – cum era numită uneori. În fiecare noapte, călătorii 
căutau un loc de odihnă. Poate în decursul călătoriei au fost oameni 
care i-au găzduit pentru o noapte. În alte nopţi poate au dormit chiar 
sub cerul liber. Fiecare zi îi aducea mai aproape de Betleem.

Când în sfârşit au ajuns, Maria şi Iosif abia au aşteptat să se 
odihnească. Erau atât de obosiţi. Oare aveau rudele lor vreo cameră 
liberă pentru ei? Nu! Alţi musafiri ajunseseră mai devreme, şi nimeni nu 
avea camere libere. Betleemul era plin cu oameni care au venit să se 
înregistreze pentru recensământ.

Au sperat că vor găsi o cameră la han. Dar şi acolo a fost imposibil 
de găsit. Chiar şi hanul era plin. Ce mai puteau face acum? Probabil 
că atunci când Iosif s-a uitat la Maria, a văzut că ea nu se simţea bine. 
Maria şi-a dat seama că în curând urma să se nască bebeluşul. 

„Iosif, trebuie să găsim undeva un loc.“ 
Poate cineva i-a trimis acolo. Poate ei înşişi l-au găsit. Dar acesta 

era … 
Îndepărtează toate figurile.

Un staul! Maria şi Iosif s-au instalat într-un staul! 

Scena 3
Fundal opţional: scena cu staulul.

Cele mai multe staule nu sunt tocmai curate, iar din cauza 
animalelor care locuiesc acolo, ele au un miros greu. Iosif a căutat 
probabil câteva paie curate. 
Pune pe Maria şi Iosif (10) şi animalele (12).

Imaginaţi-vă că faceţi o excursie. 
Vorbiţi despre locul în care veţi 
merge, şi apoi mimaţi că vă faceţi 
bagajele şi plecaţi în călătorie.

Un copil să citească 2 Samuel 5:7-9 
pentru a descoperi de ce Ierusalimul 
era numit „Cetatea lui David“ şi 
apoi să explice aceasta în timpul 
orei. Apoi roagă un copil (pregătit 
dinainte) să citească Mica 5:2.

Înainte de începerea lecţiei dă 
unuia dintre copiii mai mari o hartă 
a Palestinei din timpul naşterii lui 
Hristos. Cere-i să găsească Nazaret 
şi Betleem. Arată-i cum să măsoare 

distanţa. Pune copilul să arate 
celorlalţi unde sunt cele două oraşe. 
Arată distanţa dintre cele două 
oraşe şi compar-o cu distanţa de la 
localitatea în care sunteţi până la 
una situată la 160 km. 

Copiii s-ar bucura să joace pe 
roluri această parte din povestire. 
Preşcolarii mimează că bat la 
uşile din Betleem, iar învăţătorul 
răspunde de fiecare dată: „Îmi pare 
rău, nu este loc.“

Planşa 2-1
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Poate Maria a fost prima care a observat ieslea. În ea se punea 
mâncarea pentru animale. Dar Maria ştia că acea iesle va fi folosită 
pentru altceva în acea noapte.

„Iosif“, poate a zis ea, „te rog, adu nişte paie curate şi pune-le în 
iesle.“

Şi în noaptea aceea s-a întâmplat – preţiosul Fiu al lui Dumnezeu 
a venit pe lume ca un copilaş gingaş. El era un bebeluş adevărat şi 
arăta ca orice alt băiat. El plângea. Trebuia hrănit şi trebuia ocrotit. Era 
un băiat micuţ, dar în acelaşi timp era Dumnezeu! Nu putem înţelege 
cum s-a putut întâmpla un asemenea lucru, dar s-a întâmplat! Dar mai 
era ceva deosebit cu acest copilaş. Ştiţi şi voi cum, adesea, copilaşii se 
enervează foarte tare, fără ca cineva să-i înveţe aşa ceva. Ei nu o ascultă 
pe mama lor – dar nimeni nu i-a învăţat aşa, şi totuşi ei ştiu să facă 
lucrul acesta. Toţi copilaşii se nasc cu dorinţa de a merge pe propriul 
lor drum, şi nu pe cel al lui Dumnezeu; ei se nasc păcătoşi. Dar acest 
copil era deosebit, El era curat şi fără păcat. 
Pune ieslea cu bebeluşul Isus (13). 

Maria şi Iosif L-au înfăşat în scutece şi L-au culcat în iesle. Ei erau 
mai fericiţi ca niciodată! S-a întâmplat ceea ce doreau cel mai mult. 
Probabil şi-au amintit din nou promisiunile făcute de Dumnezeu 
cu mult timp în urmă. „Fecioara … va naşte un Fiu … şi-i vor pune 
numele „Emanuel“ … Dumnezeu este cu noi“ (Matei 1:23). Şi alta: „Un 
Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat … şi Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare …“ (Isaia 9:6). Încercau să înţeleagă minunea acestui 
copilaş care era Dumnezeu.

Probabil că feţele lor iradiau de bucuria pe care o simţeau când 
Îl lăudau pe Dumnezeu. Ei voiau să-I mulţumească lui Dumnezeu că 
Şi-a ţinut promisiunea. Laudele lor erau poate împletite cu rugăciuni.
Desigur că L-au rugat pe Dumnezeu să-i ajute să aibă grijă de acest 
Copilaş, de Fiul lui Dumnezeu.

Maria şi Iosif nu au avut nici o problemă, gândindu-se cum să 
numească Copilul. Îngerul le spusese: „Îi vei pune numele Isus; căci El 
va mântui pe poporul Lui de păcatele sale“ (Matei 1:21).

„Isus“ înseamnă Mântuitor, dar oare ce înseamnă „Mântuitor“? Să 
presupunem că tu înotai în mare, şi te-a prins un curent marin puternic, 
şi te aflai în pericol de înec. Dacă cineva de pe ţărm te-a văzut, a înotat 
spre tine şi te-a scăpat, atunci spui că el te-a salvat. Un salvator este 
cineva care salvează, care te scapă din pericol, te eliberează. În acelaşi 
fel, Mântuitorul ne salvează (mântuieşte) de păcatele noastre.

Îţi aminteşti că am spus că tu te-ai născut preferând să mergi pe 
drumul tău, şi nu pe cel al lui Dumnezeu, aşa că eşti neascultător, şi 
poate obraznic. Îţi dai seama că este foarte uşor să încalci poruncile 
lui Dumnezeu. Nu te poţi schimba, singur nu te poţi elibera de păcat. 
Biblia ne spune că „păcatul odată săvârşit aduce moartea“ (Iacov 1:15), 
aceasta înseamnă să fii despărţit pentru totdeauna de Dumnezeu. Ai 
nevoie de cineva care să te salveze din păcatele tale. 

Domnul Isus a venit ca să fie singurul Mântuitor din păcat. El S-a 
făcut om, ca să poată muri pentru păcatele oamenilor – oameni ca tine şi 
ca mine. El nu a făcut păcat, şi totuşi a fost pedepsit ca şi când tot păcatul 
lumii ar fi fost al Lui. Numai Dumnezeu a putut să îndepărteze păcatul 
lumii. Domnul Isus este Dumnezeu şi om, şi de aceea El este singurul 
Mântuitor care şterge păcatele oamenilor. El astăzi este viu şi poate 
sfărâma legăturile păcatului din viaţa ta. El poate îndepărta păcatul 

Planşa 2-3
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Planşa 2-2

Preşcolarii mimează că găsesc 
paie curate, le pun în iesle, şi ţin în 
braţe bebeluşul.

Preşcolarii pot juca pe roluri 
înfăşarea unei păpuşi într-o pătură.

Pentru o schimbare a atmosferei, 
pune copiii să se ridice în picioare 
şi cântaţi: „Departe-ntr-o iesle în 
paie ascuns…“. Muzica îi poate 
ajuta pe unii dintre copii să reţină 
adevărurile predate.
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tău, te poate scăpa de despărţirea veşnică de Dumnezeu. Numele Său 
înseamnă „Mântuitor“, de aceea Maria şi Iosif L-au numit Isus.

Bucuria i-a făcut pe Maria şi pe Iosif să uite cât de obosiţi erau. Nu 
dormeau încă, deşi totul în jur era tăcut şi liniştit. Părea că Betleemul 
s-a dus la culcare. Maria şi Iosif erau singuri cu bebeluşul minune.

Dintr-odată au auzit nişte voci. 
„Iosif, cred că vine cineva.“ Probabil că Maria că a fost un pic 

speriată, auzind vocile.
Cine putea fi? Au privit spre uşă tocmai când intrau nişte păstori. 

Pune pe păstori (14).

Ei vorbeau cu multă însufleţire între ei. 
„Acesta e locul“, au spus ei, „Aici este Copilaşul. Este exact aşa cum 

ne-a spus îngerul!“ 
Maria şi Iosif erau curioşi. Îngeri? Ei priveau cum păstorii se 

îndreptau spre iesle. Au păşit uşor, şi apoi au îngenuncheat lângă 
Copilaş. L-au privit cu reverenţă, iar feţele lor erau pline de uimire. 
Acesta era Cel promis de Dumnezeu! – Acela pe care poporul lui Israel 
L-a aşteptat ani de zile. Poate că ochii le erau plini de lacrimi de fericire, 
în timp ce se închinau lui Dumnezeu-Fiul – Copilaşului din iesle. Nu 
credeţi oare că păstorii I-au mulţumit lui Dumnezeu pentru că şi-a ţinut 
promisiunea şi pentru că le-a permis să ia parte la această minune 
nemaipomenită?

Maria şi Iosif aşteptau în linişte. Dar probabil că în cele din urmă 
au întrebat: „Dar cum a fost cu îngerul?“ 

Încet, păstorii şi-au întors faţa de la iesle, ca să povestească 
întâmplarea. Ar fi fost de necrezut dacă Maria şi Iosif nu ar fi văzut 
petrecându-se deja lucruri incredibile.
Îndepărtează toate figurile. 

Scena 4
Fundal opţional: scenă nocturnă de exterior. Pune oile (15), pe păstori (16) şi îngerul (17). 

„Eram pe câmp şi făceam cu rândul – unii dintre noi păzeau oile, 
iar ceilalţi dormeau. Dintr-odată ne-am trezit cu toţii! Cerul era luminos 
ca ziua. Apoi am văzut îngerul care ne-a vorbit.“

Auzind întâmplarea păstorilor, poate Maria şi Iosif şi-au amintit de 
îngerul care a venit şi la ei. Oare era acelaşi înger? Erau dornici să ştie 
ce le-a spus el păstorilor.

„Mai întâi ne-a spus să nu ne temem. Ştiam că vine de la 
Dumnezeu, şi într-adevăr eram înspăimântaţi. Îngerul a încercat să 
ne liniştească inimile. Ne-a spus că ne aduce o veste bună, care va fi 
o mare bucurie pentru tot poporul.“ Păstorii şi-au amintit cu exactitate 
cuvintele îngerului. „… astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un 
Mântuitor, care este Hristos, Domnul“ (Luca 2:11).

Îngerul a spus că Domnul Isus este Mântuitorul lumii. De ce nu 
putea altcineva să moară pentru păcatul lumii? 
Permite copiilor să răspundă.

Oricare altă persoană era păcătoasă înaintea lui Dumnezeu şi 
merita pedeapsa lui Dumnezeu. Domnul Isus era fără păcat, deci 
numai El putea să moară pentru păcatele altor oameni. De ce a trebuit 
Domnul Isus să se facă om pentru a fi singurul Mântuitor? Pentru că 

Planşa 2-5

Planşa 2-4

AC

Şopteşte aceste cuvinte cu 
răsuflarea tăiată.

Exprimă prin vocea şi mimica 
feţei entuziasmul tău legat de acest 
eveniment. 

Promisiunea pe care Dumnezeu a 
dat-o în Geneza 3:15 a fost împlinită 
prin moartea lui Hristos şi prin 
învierea Sa. Vestirea naşterii lui Isus 
de către înger a cuprins cuvinte 
foarte semnificative – „Mântuitor“ 
(Eliberator),  „Hristos“ (Unsul; Mesia), 
„Domn“ (atotstăpânitor). Acesta era 
Cel aşteptat de tot Israelul.
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oamenii au fost cei care au păcătuit, de aceea era nevoie de un om 
pentru a lua pedeapsa lor. Cu toate acestea, numai Dumnezeu a putut 
face o lucrare atât de măreaţă, ca îndepărtarea păcatelor întregii 
omeniri. Deci Domnul Isus este singurul Mântuitor din păcat. 
La acest punct al lecţiei pot fi puse pe tablă cuvintele versetului de memorat.

Îngerul a spus că vor găsi un Copilaş înfăşurat în scutece şi culcat 
într-o iesle.

Şi păstorii au continuat probabil să povestească. „Tocmai când 
încercam să înţelegem aceste lucruri, s-a întâmplat altceva. Dintr-odată 
tot cerul s-a umplut de îngeri!“ 
Pune pe îngeri (18 şi 19).

„Ei lăudau pe Dumnezeu şi ziceau: ‘Slavă lui Dumnezeu în locurile 
preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui’“ (Luca 2:13-14). 

Nu este de mirare că acest cor îngeresc a cântat la naşterea unui 
Mântuitor plin de măreţie! Dacă ţi-ai pus încrederea în El pentru a fi 
mântuit, poţi fi absolut sigur că El te-a mântuit. Tot ceea ce am învăţat 
despre El ne spune că El poate şi doreşte să mântuiască. Dacă El este 
şi Mântuitorul tău, Biblia spune că tu eşti mântuit de pedeapsa pentru 
păcatul tău (Romani 8:1). El a rupt legăturile păcatului din viaţa ta 
… de aceea vezi schimbări în viaţa ta. Într-o zi, El te va duce în cer la 
Dumnezeu-Tatăl. Vei fi atunci pentru totdeauna curat şi perfect. El este 
un Mântuitor minunat. El nu te va dezamăgi. El este singurul Mântuitor, 
şi de aceea au cântat îngerii la naşterea Lui. 

„Şi îngerii au plecat de la noi şi s-au întors în cer“, au spus păstorii. 
„Ne-am dat seama că nu avem nici un motiv să ne temem. Din cauză 
că Dumnezeu ne iubeşte, de aceea ne-a trimis El acest mesaj din ceruri. 
Aşa ne-am decis să venim la Betleem să-L căutăm … şi L-am găsit. L-am 
văzut pe El – pe Hristosul – pe Cel promis de Dumnezeu!“

Scena 5
Fundal opţional: scenă cu staulul. Pune pe Maria şi pe Iosif (10), ieslea cu bebeluşul Isus (13), 
pe păstori (14) şi animalele (12). 

Poate că Maria şi Iosif le-au povestit păstorilor despre lucrurile 
minunate care s-au întâmplat în viaţa lor înaintea acestei nopţi. 

Poate Iosif le-a povestit, în timp ce se adunau din nou în jurul 
ieslei: „Numele Lui este Isus (Mântuitor), pentru că El va mântui pe 
poporul Lui de păcatele sale.“ 

Păstorii au fost uimiţi. Cuvintele de mulţumire pe care le înălţau în 
timp ce I se închinau, nu puteau exprima toată bucuria din inimile lor. 
Îndepărtează toate figurile. 

Scena 6
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune pe păstori (14) şi mulţimea (20). 

Când oamenii din Betleem s-au trezit a doua zi dimineaţa, au auzit 
despre nişte lucruri ciudate. Păstorii spuneau cele întâmplate la toţi 
cei ce-i ascultau. Le-au spus despre îngeri … despre vestea bună din 
ceruri … despre Copilaş. Se născuse Cel promis de Dumnezeu, Hristos 
Domnul! 

În timp ce se întorceau la turmele lor, păstorii Îl lăudau pe Dumnezeu. 

Planşa 2-5

ACM

Planşa 2-6



Viaţa lui Hristos – volumul 1

18

Păstorii au auzit că S-a născut Mântuitorul şi au venit la El. Tu ce 
faci? Astăzi ai auzit că numai El te poate mântui. El poate îndepărta 
păcatul care te desparte de Dumnezeu. El te poate ajuta să renunţi la 
lucrurile rele din viaţa ta. Nu-L poţi vedea, pentru că acum El este în 
cer, dar poţi să-ţi pui toată încrederea în El. Dacă vrei cu adevărat să fii 
mântuit, încrede-te în El chiar acum. El poate să facă aceasta, pentru că 
îngerul a spus: „Pune-I numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul 
Lui de păcatele sale“ (Matei 1:21).

Cei mai mulţi oameni nu au crezut lucrul acesta. 
„Ce poveste ciudată“, spuneau ei, în timp ce clătinau din cap şi 

plecau mai departe. 
Maria păstra toate cuvintele acelea, şi se gândea la ele în inima ei. 

Se întreba ce se va mai întâmpla în viitor. Promisiunile lui Dumnezeu cu 
privire la viitor pot fi crezute la fel de bine ca şi promisiunile Sale, date 
în trecut şi împlinite. Ea putea să-I mulţumească pentru aceasta. Vestea 
bună pe care o adusese îngerul era pentru toţi oamenii. 

Ce simţi tu faţă de toate lucrurile petrecute în noaptea aceea? 
Nu fi ca acei oameni care au auzit vestea bună, dar nu au venit la 
Mântuitorul! Nu continua să trăieşti în păcatele tale, despărţit de 
Dumnezeu. Isus Hristos S-a născut ca să fie Mântuitorul lumii. El este 
încă singurul Mântuitor. Dacă vrei din toată inima să fii scăpat de păcat, 
încrede-te chiar acum în El. Spune-I ceva de genul: „Doamne Isuse, am 
făcut atât de multe rele, ştiu că am nevoie de mântuire. Îţi mulţumesc 
că ai murit pentru mine; te rog spală-mă de păcatul meu şi fii Tu 
Mântuitorul meu“. El te va auzi. El te va mântui. Aminteşte-ţi versetul 
biblic: „Îi vei pune numele Isus, căci El va mântui pe poporul Lui de 
păcatele sale“ (Matei 1:21).

Întrebări de recapitulare
1. Cine a fost persoana, care a spus că Iosif şi Maria trebuie să 

călătorească la Betleem? (Există două variante de răspunsuri 
– Dumnezeu sau împăratul roman. Acceptă ambele răspunsuri, 
dacă aşa ai predat în lecţie.)

2. De ce a fost o călătorie deosebit de dificilă pentru Maria? (Din 
cauza bebeluşului pe care îl aştepta.)

3. De ce Iosif şi Maria au pus copilului numele „Isus“? (Îngerul îi 
spusese lui Iosif că bebeluşul trebuia să fie numit „Isus“.)

4. De ce a fost El numit „Mântuitor“? (Isus a venit în lume ca să 
mântuiască pe păcătoşi de păcatele lor.)

5. Unde au dormit Iosif şi Maria în cele din urmă? (într-un staul)
6. De ce era Betleemul aşa de aglomerat? (Şi alţi oameni au venit 

la Ierusalim să se înscrie.)
7. Cine au fost primii vizitatori, care au văzut copilul? (nişte păstori)
8. De unde au ştiut unde să-L găsească? (Îngerii le-au spus că vor 

găsi un bebeluş înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.)
9. Îngerul le spusese că Mântuitorul s-a născut. De ce a fost 

aceasta o „veste bună“? (S-a născut Fiul lui Dumnezeu, 
Mântuitorul; El a venit ca să ne mântuiască de păcatele noastre.)

10. Care au fost cele două lucruri pe care le-au făcut păstorii, 
după ce L-au văzut pe Isus? (Ei I s-au închinat şi au spus 
vestea cea bună tuturor celor pe care i-au întâlnit şi au vrut să-i 
asculte.)

ACN

AC
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Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1. Unde şi-au petrecut Maria şi Iosif noaptea, atunci când au 

ajuns la Betleem? (într-un staul)
2. Ce lucru extraordinar s-a întâmplat în noaptea aceea în 

Betleem? (S-a născut Isus.)
3. Care au fost primii oameni, care au venit să vadă pe bebeluşul 

Isus? (păstorii)
4. De ce ai nevoie de un Mântuitor? (Pentru a fi iertat de păcat.)

Activitate de implicare
Spune altora Vestea Bună

Împreună cu cei din grup, fă o listă cu modalităţile în care puteţi 
să-i ajutaţi pe alţii să audă Vestea Bună. Lista poate cuprinde: să te rogi 
pentru cei nemântuiţi, să le dai tractate, să arăţi bunătate (în deosebi 
celor ce se poartă urât cu tine), să-i inviţi la Grupul Vestea Bună, să-i 
aduci la biserică sau la un eveniment din biserică, să le spui cum te-ai 
întors tu la Dumnezeu, etc.

Daca îţi permite timpul, cere fiecărui copil care doreşte, să scrie 
numele a trei oameni despre care ştiu că nu sunt mântuiţi. Îndeamnă-i 
pe copii să se roage pentru aceşti oameni de pe lista lor în fiecare zi din 
săptămâna următoare şi să le transmită Vestea Bună în modul în care 
Dumnezeu îi îndrumă.

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Trage de şnur

Taie 12 sfori de diferite lungimi. 
Ia un carton de 10 ouă, fă o gaură 
în capac în fiecare loc destinat 
unui ou, introdu prin fiecare gaură 
capătul unei sfori, apoi închide 
capacul.

Foloseşte întrebări pentru 
preşcolari din lecţiile 1−2.

Ajută preşcolarii să lege sforile cap 
la cap – să facă o singură sfoară şi 
apoi să vadă cât de lungă este.

 Dacă este posibil, dă fiecărui copil 
câte o broşură evanghelistică (se 
pot comanda de la AMEC). 
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Schiţa lecţiei

Introducere
Magii văd steaua

Desfăşurarea evenimentelor
1. Ei înţeleg semnificaţia ei AC
2. Se pregătesc să călătorească spre Iuda AC
3. Ei sfârşesc călătoria
4. Ei ajung în Ierusalim
5. Conducătorii iudei spun că El trebuie să 

Se nască în Betleem AC
6. Irod se întâlneşte cu magii 
7. Irod îi întreabă pe înţelepţii lui unde se 

va naşte Împăratul ACN, ACM
8. Magii urmează steaua spre Betleem

Punct culminant
9. Ei Îl găsesc pe Domnul Isus 

10. Ei I se închină ACM
11. Dumnezeu îi înştiinţează să nu se mai 

întoarcă pe la Irod
12. Ei merg spre casă pe un alt drum ACM, ACN

Concluzie
Un înger îi spune lui Iosif să meargă în Egipt 
El ascultă  ACN

Texte biblice pentru învăţător 

Matei 2:1-14

Adevăr Central

Isus Hristos s-a născut Împărat

Aplicaţie
Nemântuit: Pune-ţi încrederea în El, ca El să te 

smulgă din împărăţia lui Satana şi 
să te aducă în împărăţia Sa. 

Mântuit: Închină-te Lui.

Verset de memorat
Repetă cu copiii versetul „Căci un Copil ni s-a 
născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umă-
rul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu 
tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii“ (Isaia 
9:6).

Ajutoare vizuale
•	 Planşele: de la 3-1 la 3-6
sau 
•	 Figurile: 2, 8 şi de la 21 la 27
•	 Fundaluri (opţional): scenă de exterior 

nocturn cu cerul înstelat, scenă cu deşert 
în prim plan (sau flanel cafeniu pe o tablă 
închisă la culoare), scenă de palat, scenă de 
exterior, scenă de interior al unei case şi scenă 
de interior. 

•	 Adevărul central este vizualizat în caietul 
de idei din pachetul pregătit special pentru 
această serie de lecţii (dacă nu îl ai, comandă-l 
de la AMEC).

Activitate de implicare
•	 Fotocopiază foaia cu dreptunghiuri de la 

pagina 57
şi/ sau
•	 Fotocopiază crucea de la pagina 58 pentru 

fiecare copil
•	 Foarfecă şi creioane

Lecţia 3
Magii se închină Împăratului
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Lecţia
Ce entuziasm! Vestea zbura de la un grup la altul. „Priveşte steaua 

aceea! Ce înseamnă oare?“
În timpul evenimentelor din lecţiile noastre biblice, mulţi oameni 

(numiţi „magi“ sau „înţelepţi“) trăiau într-o ţară la răsărit de Israel. Unii 
dintre ei dădeau sfaturi împăratului lor. Ei îl ajutau să conducă ţara. 
Erau oameni foarte învăţaţi. Ei studiau bolta cerească, pentru a afla 
evenimentele care urmau să se întâmple. 

Scena 1 
Fundal opţional: scenă nocturnă exterioară, cu cer înstelat.

Într-o noapte senină nişte magi au văzut o „nouă stea“.
Pune pe magi (21) şi steaua (22). 

S-au grăbit probabil, să vadă ce spun cărţile lor. 
„Ce spun cărţile? Să fie oare o cometă?“ 
Nu, nu se prezisese nici o cometă. Oare ce a determinat apariţia 

din nimic a acestei stele luminoase? Aceşti oameni ştiau că stelele nu 
se schimbă. În fiecare iarnă pe cer apăreau aceleaşi stele. În fiecare vară 
erau văzute aceleaşi stele. În funcţie de anotimp se vede o constelaţie 
diferită, dar oamenii aceştia pricepeau lucrul acesta. Dar ce se întâmpla 
acum era ceva deosebit. Oare ce însemna?

Cumva – nu ştim cum – aceşti oameni au înţeles că steaua 
însemna naşterea unui împărat în ţara lui Iuda. Aveau dreptate, Se 
născuse atunci un mare Împărat, Domnul Isus Hristos. În cer El fusese 
dintotdeauna Domn peste mulţimile de îngeri; ei ascultau poruncile 
Lui şi-I cântau laude. El avea mai multă putere decât toţi împăraţii 
pământului împreună! Cu toate acestea, El S-a născut ca un Copilaş, 
dar nu a încetat nicio clipă să fie Împărat. Dumnezeu – Cel ce a făcut 
cerurile şi pământul – a putut cu siguranţă să pună pe cer o stea 
deosebită, care să anunţe naşterea Împăratului Său.

Îngerul a spus păstorilor că vestea bună era pentru tot poporul. 
Prin apariţia stelei, magii au înţeles vestea aceasta bună. „Haidem să 
mergem să cercetăm motivul apariţiei acestei stele“, au spus magii. 
Urma să fie o călătorie lungă. 
Îndepărtează magii (21).

Pentru a traversa deşertul nisipos aveau nevoie de cămile. Aveau 
nevoie de bani, haine şi mâncare pentru mai multe săptămâni. De 
asemenea, era o călătorie primejdioasă. În deşert o caravană mică 
putea fi atacată cu uşurinţă de către bandiţi. Dacă însă caravana era 
formată din mulţi oameni şi multe cămile, acest grup mare ar fi fost 
mai în siguranţă faţă de tâlhari.

„Vrem să luăm şi daruri din ţara noastră pentru împărat“, au spus ei.
Darurile au fost alese cu multă grijă. 
•	 Aur … un dar foarte preţios. 
•	 Tămâie … care adesea era folosită în marele templu pentru a 

aduce închinare lui Dumnezeu. 
•	 Smirnă … un parfum foarte scump din ţările răsăritului. 
Aceste daruri bogate din ţara lor erau potrivite pentru un împărat. 

Dar cel mai bun dar al magilor era chiar ei înşişi. Ei au fost gata să 
părăsească locuinţele şi familiile lor şi să-şi folosească timpul pentru o 
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călătorie lungă, grea şi periculoasă, pentru Acela despre care ei ştiau că 
este Împăratul iudeilor. Cât de mult au fost ei gata să jertfească pentru 
Acela despre care ştiau atât de puţin! Dar ştiau că El este un Împărat. 
Astăzi noi ştim cu mult mai mult despre El. Dumnezeu ni L-a dat ca să 
fie Mântuitorul nostru. Dar oare aţi ştiut voi că Biblia ne spune că El este 
Împărat? El este Dumnezeu, de aceea El poate face orice doreşte. Este 
mult mai mare şi mai puternic decât toţi regii şi împăraţii de pe pământ. 
El domneşte peste toţi aceştia. Biblia spune că El este Împăratul 
împăraţilor (1 Timotei 6:13-16). El era Împăratul pe care-L căutau magii.

Scena 2
Fundal opţional: prim-plan de deşert sau flanel cafeniu, pe tablă neagră. Pune-i pe magi (23).

Caravana a pornit să traverseze deşertul. Căldura soarelui şi 
nisipul arzător din timpul zilei făceau călătoria foarte inconfortabilă. 
După apusul soarelui deşertul se răcea. Oamenii se înfăşurau în pături 
şi dormeau unul lângă altul în corturi. Păstrau aproape de ei darurile 
preţioase. Cineva veghea în permanenţă şi dădea de ştire celorlalţi în 
caz de pericol. Au trecut zile, săptămâni, luni. Caravana se deplasa în 
direcţia urmată de stea, deşi adesea nu putea fi văzută.
Îndepărtează steaua (22).

În cele din urmă au ajuns în ţara iudeilor. Unde vor găsi ei pe 
Împărat? Desigur în Ierusalim, capitala ţării, probabil s-au gândit ei. 
Îndepărtează toate figurile.

Cu siguranţă, magii s-au îmbrăcat cu cele mai frumoase haine 
pe care le-au păstrat pentru clipa când se vor întâlni cu Împăratul. 
Privindu-i, locuitorii Ierusalimului au ştiut că aceşti oameni sunt nişte 
oameni cu vază, şi că au venit dintr-un ţinut îndepărtat.

„Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor?“, au întrebat ei. 
„Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui.“

Scena 3 
Fundal opţional: scenă de palat

Împăratul iudeilor! Nici unul din cei întrebaţi nu ştiau ceva despre 
Împăratul iudeilor. Oare să-l întrebăm pe Irod? Irod era împărat. Toţi ştiau 
că el se mânie grozav de uşor. Dacă ar auzi despre un alt împărat …

Dar în curând a auzit. 
Pune pe Irod (24) şi pe conducătorii religioşi (25).

„Înţeleg că poporul aşteaptă să vină un Împărat“, a spus el. „Unde 
urmează să Se nască?“ 

Conducătorii iudei cunoşteau răspunsul. „În Betleem, în ţinutul lui 
Iuda“, au spus ei „căci profetul a scris: ‘Şi tu Betleeme, ţara lui Iuda, nu 
eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci 
din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel!’“ 
(Mica 5:2 şi Matei 2:6). 

Cu sute de ani înainte ca să vină pe pământ Domnul Isus Hristos, 
Dumnezeu a spus că Acela pe care-L va trimite va fi o „Căpetenie“ adică 
un Conducător.

Noi ştim că conducătorul ţării noastre este o persoană foarte 
importantă, şi într-adevăr aşa este. Noi îl ascultăm şi îl respectăm, dar 
nu ne închinăm înaintea lui, ca şi când el ar fi un dumnezeu. Domnul 
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Arată Ierusalimul pe o hartă.

Deschide Biblia la Mica 5:2.
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Isus este un Împărat ceresc, un Împărat mai mare decât oricare alt 
împărat sau domnitor. El este singurul Fiu al lui Dumnezeu. De aceea 
trebuie să-I aducem închinarea noastră, dragostea noastră şi ascultarea 
noastră. Dar pentru Irod nu era binevenit niciun alt Împărat!
Îndepărtează pe conducătorii iudei (25).

Scena 4 
Fundal opţional: scenă de palat.

El a chemat la el în secret pe magi. 
Pune-i pe magi (21). 

„Când aţi văzut prima dată steaua?“, i-a întrebat Irod.
Aflând de cercetările lor, de pregătirile făcute pentru o călătorie 

aşa de lungă, Irod culegea informaţii despre timpul când a apărut 
steaua. 

„Scrierile evreieşti spun că Împăratul aşteptat de ei trebuie să Se 
nască în Betleem. Duceţi-vă acolo şi căutaţi-L cu atenţie, până Îl veţi 
găsi.“ Şi poate că Irod a şoptit încet următoarea poruncă: „Când Îl veţi 
găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui“.

Irod a înţeles lucrurile greşit. El a crezut că Domnul Isus Hristos 
va încerca să-i ia locul. Dar Domnul Isus, Împăratul împăraţilor, nu 
împărăţea în felul acesta. Mai târziu El a zis: „Împărăţia Mea nu este 
din lumea aceasta“ (Ioan 18:36). El a venit ca să domnească în inimile 
oamenilor, bărbaţi sau femei, băieţi sau fete. Aceasta era împărăţia Lui! 

Biblia ne spune că există două împărăţii în această lume. Una 
este împărăţia lui Satana – duşmanul lui Dumnezeu. Aceasta este 
împărăţia în care te naşti. Şi pentru că eşti în ea, eşti neascultător de 
Dumnezeu. De exemplu, mama te roagă să rămâi acasă până face 
ea cumpărăturile. „Aştept un telefon de la mătuşa Ana, dacă sună să 
răspunzi tu“, zice ea. Nu mult după ce pleacă ea, unul din prietenii tăi 
te cheamă afară. „Hai să ne jucăm, te las să te plimbi cu bicicleta mea“, 
adăugă el. Dacă mergi pe calea lui Dumnezeu, asculţi de mama ta, şi 
rămâi acasă. Dar tu nu faci aşa, te pui pe tine pe primul loc, şi te duci 
afară să faci o tură cu bicicleta. Astfel, tu vrei să mergi pe drumul tău, 
nu pe cel al lui Dumnezeu. 

Cealaltă împărăţie este împărăţia lui Isus Hristos. El domneşte 
peste aceia pe care i-a eliberat, pe care i-a mântuit din împărăţia 
lui Satana. Aceia pe care i-a mântuit sunt bucuroşi să-L asculte 
pe Împăratul lor. De exemplu ei petrec duminica aşa cum Îi place 
Împăratului lor. Ce vrea El să faci tu duminica? În ce împărăţie te afli? 
Domnul Isus este singurul care te poate elibera din împărăţia lui 
Satana. El este Împăratul atotputernic.

Irod nu înţelegea ce fel de împărat avea să fie Isus Hristos. El dorea 
doar să scape de El. Oricine l-ar fi cunoscut pe Irod, şi-ar fi dat seama 
că minţea. El nu avea nici cea mai mică intenţie să I se închine Lui. 
Împăratul Irod era un om rău, josnic, căruia nu-i păsa de nimic decât să 
meargă pe propria lui cale. Dar magii nu ştiau că împăratul spunea un 
lucru, dar în sinea lui se gândea la altceva. 
Îndepărtează toate figurile.
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Lasă-i pe copii să spună ce păcate 
fac copiii de vârsta lor.

Întreabă copiii: „În ce fel, Împăratul 
Isus este diferit de alţi împăraţi?“ 
(El este Împăratul împăraţilor, 
atotputernic, atot-înţelept, 
domneşte în inimi, etc.)
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Scena 5
Fundal opţional: scenă de exterior

În timp ce părăseau palatul, magii erau plini de bucurie. Privind 
spre Betleem, ei deveneau tot mai entuziasmaţi. 
Pune pe magi (23) şi steaua (22). 

„Priviţi“, au strigat ei, „steaua”! 
Iată că ea se vedea din nou. Se afla acum chiar deasupra 

Betleemului! Nu le-a trebuit mult timp cămilelor să parcurgă cei zece 
kilometri dintre Ierusalim şi Betleem. Magii priveau tot timpul spre 
stea. Când au intrat în Betleem, steaua se mişca înaintea lor. Apoi ea s-a 
oprit deasupra unei case. Ce minune!

Scena 6
Fundal opţional: scenă cu interiorul unei case. Pune pe Maria, Iosif şi Isus (26) şi magii (27). 

Cu respiraţia aproape tăiată, magii au intrat în casă, şi L-au găsit 
pe Domnul Isus – „Pruncul cu Maria, mama Lui“, ne spune Biblia (Matei 
2:11) – Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Împăratul 
iudeilor, Acela care va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. 

Ei I s-au închinat. Erau bucuroşi că au putut să vină şi să-I 
mulţumească. Nici un efort nu a fost prea mare, în comparaţie cu clipa 
aceasta – clipa în care au putut să I se închine Împăratului iudeilor. I-au 
dăruit comorile lor – aur, tămâie şi smirnă. 

Aceşti oameni erau înţelepţi, bogaţi, cu vază, dar s-au închinat în 
faţa Copilaşului. Dacă Domnul Isus te-a smuls din împărăţia lui Satana 
şi te-a adus în împărăţia Lui, atunci poţi învăţa o lecţie importantă de 
la aceşti magi. Gândeşte-te că Împăratul tău este Isus Hristos – Fiul 
lui Dumnezeu. În timp ce înveţi tot mai multe despre El, continuă să-I 
mulţumeşti pentru că este atât de măreţ şi minunat. Aceasta înseamnă 
să I te închini; şi aceasta au făcut magii. Deci atunci când vorbeşti cu 
Împăratul tău, nu-L ruga doar să-ţi dea anumite lucruri, ci fă-ţi timp să 
te gândeşti la măreţia Lui, la puterea şi dragostea Lui; mulţumeşte-I 
că este atât de bun şi minunat. Când Îi vorbeşti, arată-I respectul tău. 
Şi pentru că El este Împărat, noi uneori îngenunchem şi ne aplecăm 
capetele atunci când ne rugăm. Când cineva Îi vorbeşte cu glas tare, 
poate în biserică, nu chicoti sau şuşoti. Adu-ţi aminte că El este Împărat, 
şi închină-te Lui, aşa cum au făcut magii. 
Îndepărtează toate figurile.

Scena 7
Fundal opţional: scenă de exterior.

Înainte de a adormi, poate că magii şi-au amintit unul altuia: 
„Mâine ne vom întoarce la împăratul Irod şi îi vom spune că L-am găsit 
pe Împăratul iudeilor.“ 

Dar, dimineaţa lucrurile s-au schimbat!
Dumnezeu i-a înştiinţat pe toţi printr-un vis, să nu mai dea pe la 

Irod. Toţi au fost de acord să nu se mai întoarcă la Ierusalim, ci să se 
întoarcă în ţara lor pe un alt drum.
Pune-i pe magi (23).
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Viaţa lui Hristos – volumul 1

25

Magii s-au întors acasă, ştiind că L-au găsit pe Împărat. Dar tu? L-ai 
găsit şi tu pe Împărat? Este oare Isus Hristos Împărat în viaţa ta? Dacă 
da, atunci adu-ţi aminte să te închini Lui. Îţi aminteşti ce înseamnă 
lucrul acesta?

Poate că astăzi îţi dai seama că eşti în „împărăţia lui Satana“, dar 
doreşti din toată inima să fii scos din ea. Domnul Isus este Împărat peste 
toate lucrurile, El are putere să te smulgă din acea împărăţie şi să te 
aducă în împărăţia Lui (Coloseni 1:13). Roagă-L să facă astăzi lucrul acesta 
pentru tine. Roagă-L ca de azi înainte El să stăpânească în viaţa ta! 

Scena 8
Fundal opţional: scenă de interior. Pune-l pe Iosif (8) şi pe înger (2). 

Dumnezeu, care ştia că Irod a plănuit să-L omoare pe Domnul Isus, 
a trimis îngerul Său la Iosif să-l avertizeze printr-un vis:

„Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt, şi rămâi acolo 
până îţi voi spune Eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare“.

Călătoria spre Egipt avea să fie o călătorie lungă, şi Iosif avea 
nevoie de bani în plus. Dar ce crezi, n-au fost mai mult decât suficiente 
pentru acoperirea tuturor nevoilor, darurile pe care tocmai le-a primit 
de la magi? Ce fericiţi ar fi fost magii dacă ar fi ştiut că Dumnezeu S-a 
folosit de darurile lor pentru a purta de grijă Fiului Său. 

Irod nu putea să scape chiar aşa de uşor de acest Împărat! Spre 
deosebire de Irod, Domnul Isus urma să domnească pentru totdeauna. 
Împărăţia Sa este mult mai mare şi mai preţioasă! În ea sunt oameni din 
întreaga lume şi oameni care au trăit cu mult timp în urmă şi oameni 
care trăiesc astăzi. Cândva vor fi înfrânţi toţi duşmanii Domnului Isus, 
iar El va domni pentru totdeauna peste poporul Său. Biblia spune „… şi 
împărăţia Lui nu va avea sfârşit“. (Luca 1:33)

Gândeşte-te cu atenţie în ce împărăţie te afli tu? Dacă doreşti cu 
adevărat să fii mântuit din împărăţia lui Satana, încrede-te în Isus Hristos, 
Împăratul împăraţilor, ca să te mântuiască. Cuvântul lui Dumnezeu 
spune: „El poate să mântuiască în chip desăvârşit (sau complet) pe cei 
ce se apropie de Dumnezeu prin El“. (Evrei 7:25) Spune-I Domnului Isus: 
„Doamne Isuse, ştiu că Tu eşti Împărat, vreau şi eu să fiu în împărăţia Ta. 
Te rog eliberează-mă din împărăţia lui Satana şi fii Tu Mântuitorul meu şi 
Împăratul meu. Îţi mulţumesc că ai murit pentru mine.“

Întrebări recapitulative
1. Cum a făcut cunoscut Dumnezeu magilor, că Fiul Său s-a 

născut? (Dumnezeu a trimis o stea nouă.)
2. Ei nu se gândeau la el ca la un bebeluş. Cum se gândeau? (Că 

El este un împărat.)
3. În ce fel este Domnul Isus Împărat? Unde domnşte El? (El este 

Împăratul Ceresc, Împărat peste toate.)
4. Unde s-au dus magii pentru a afla cu exactitate, când s-a 

nascut Împăratul? (la Ierusalim)
5. Irod i-a întrebat pe conducătorii evrei, unde se va naşte 

Împăratul? Unde au găsit ei răspunsul? (în Vechiul Testament, 
în Cuvântul lui Dumnezeu)

6. Biblia ne vorbeşte despre două împărăţii în această lume. Una 
este Împărăţia Domnului Isus. Care este cealaltă? (împărăţia 
lui Satana)
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7. Cum poate un copil să-şi schimbe locul din împăraţia lui 
Satana în împărăţia lui Dumnezeu? (Domnul Isus este Singurul, 
care îl poate scoate din împărăţia lui Satana).

8. Când magii L-au găsit pe Domnul Isus, care au fost două 
lucruri, pe care le-au făcut ei? (I s-au închinat şi I-au dat 
darurile.)

9. Cum poate o persoană, care s-a încrezut în Domnul Isus, să 
I se închine? (Prin a-şi lua timp să mediteze asupra măreţiei, 
puterii şi dragostei Sale, prin a-I mulţumi pentru faptul că este 
atât de mare şi de bun, şi prin a arăta reverenţă faţă de El.)

10. De ce nu s-au întors magii la Irod, pentru a-i spune că L-au 
găsit pe Împăratul Isus? (Irod a vrut să-L omoare pe Isus, şi astfel 
Dumnezeu i-a avertizat printr-un vis să nu se întoarcă la Irod.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1. Pentru ce a pus Dumnezeu o steaua deosebită pe bolta 

cerească? (Pentru a arăta magilor unde să găsească pe 
Împăratul nou născut.)

2. Unde au găsit magii pe Împăratul promis? (într-o casă din 
Betleem)

3. Cine mai era acolo cu Isus? (Maria şi Iosif)
4. Ce au făcut magii, atunci când L-au găsit pe Împăratul 

promis? (I s-au închinat şi I-au dat daruri.)

Activitate de implicare
Adevărata închinare

Fotocopiază şi decupează dreptunghiurile de la pagina 54. 
Împarte copiii pe grupe şi dă fiecărui grup, câte unul sau mai multe 
dreptunghiuri.

Îndeamnă-i pe copii să spună modalităţi de a I se închina 
lui Dumnezeu, în timp ce se află într-una din situaţiile scrise pe 
dreptunghiuri.

Activitate de implicare
Împărăţia lui Isus

Fotocopiază Planşa crucii de la pagina 55 pentru fiecare copil. 
Copiii mai mari pot decupa Planşa singuri.

Crucea poate fi împăturită după următoarele modele: 
1. Cruce
Noi trebuie să-L iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. El a dovedit 

lucrul acesta murind pentru noi (Romani 5:8).
2. Tron
Trebuie să ascultăm de El, deoarece El este Împăratul (Psalm 145:1 

şi Coloseni 3:23-24).
3. Dar
Noi trebuie să ne închinăm Lui. Acesta este cel mai bun dar pe 

care putem să I-l aducem (Romani 12:1-2).
Pe o parte copiii ar putea scrie următoarele:
„Eşti tu în împărăţia lui Isus, care a murit pentru tine?“
Dacă eşti … iubeşte-L

… ascultă-L
… închină-te Lui

inserează parţial fiecare fâşie, în aşa 
fel încât scrisul să rămână ascuns în 
cutie. Apoi închide capacul.

Împarte copiii în două echipe şi 
pune-le întrebări în mod alternativ. 
Foloseşte întrebările pentru 
preşcolari de la lecţiile 1-3. 

Când un copil răspunde corect, el 
trage o fâşie de hârtie din cartonul 
de ouă. Toată echipa trebuie să facă 
acţiunile împreună. Continuă până 
când s-a răspuns la toate întrebările. 

De asemenea, poţi să petreci 
timp în închinare, cântând cântece 
de laudă şi rugându-vă rugăciuni 
scurte pentru a-I mulţumi lui 
Dumnezeu şi a-L onora. Cere 
copiilor să completeze următoarea 
propoziţie: „Doamne Dumnezeule, 
cred că eşti minunat, pentru că...“

Pune trei-patru copii să citească 
versete de laudă din cartea 
Psalmilor.
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Schiţa lecţiei

Introducere
„Scoală-te … şi du-te în ţara lui Israel“

Desfăşurarea evenimentelor
1. Maria, Iosif şi Copilul părăsesc Egiptul
2. Ei merg la Nazaret AC
3. Isus ajută în atelierul de tâmplărie ACM
4. El este învăţat din Cuvântul lui 

Dumnezeu
5. El merge la sinagogă ACM
6. Isus merge la Ierusalim la vârsta de 

doisprezece ani
7. El merge la templu
8. Pune multe întrebări
9. El rămâne în urmă

10. Maria şi Iosif îşi dau seama că El lipseşte
11. Ei se întorc la templu

Punct culminant
Maria: „Fiule, de ce te-ai purtat aşa cu noi?“
Isus: „Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa 

Tatălui Meu?“ ACM

Concluzie
Familia se întoarce în Nazaret AC
Domnul Isus ascultă de Maria şi de Iosif 
 ACM, ACN

Texte biblice pentru învăţător 

Matei 2:19-23; Luca 2:40-52

Adevăr Central

Isus Hristos a fost un copil ascultător

Aplicaţie
Nemântuit: Compară viaţa ta cu viaţa Lui şi vei 

vedea cât de păcătos eşti. 
Mântuit: Urmează-I exemplul!

Verset de memorat
„Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot 
mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oa-
menilor“ Luca 2:52.

Ajutoare vizuale
•	 Planşele: 3-5, 4-1, 4-2, 4-4, 4-5 şi 4-6
sau
•	 Figurile 26, 28, 29, 31 şi 32. 
•	 Fundaluri (opţional): scenă de exterior, scenă 

de interior modest, fundal simplu, scenă de 
exterior şi scenă cu templul. 

•	 Adevărul central este vizualizat în caietul 
de idei din pachetul pregătit special pentru 
această serie de lecţii (dacă nu îl ai, comandă-l 
de la AMEC).

Activitate de implicare
•	 pentru joc de roluri, vezi pagina 34 (sau 

adaptează situaţiile).

Lecţia 4
Domnul Isus Hristos – copil
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Lecţia
„Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, şi du-te în ţara lui Israel, căci 

au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului“ (Matei 2:20).
Biblia nu ne spune de cât timp erau în Egipt Maria, Iosif şi Copilul 

Isus când au primit acest nou mesaj din partea îngerului. Aceasta a fost 
cea de-a treia oară când îngerul i-a vorbit în vis lui Iosif.

Scena 1
Fundal opţional. Scenă de exterior. 

Familia s-a pregătit din nou de călătorie. 
Pune pe Maria, pe Iosif şi pe Isus (26). 

Oare se vor duce la Nazaret, acolo unde au locuit înainte de a Se 
naşte Copilul, sau la Betleem? Iosif a hotărât să meargă la Betleem. Dar 
în timp ce se apropia de acea regiune, Iosif a auzit nişte veşti rele. Noul 
împărat era fiul lui Irod. El era la fel de josnic şi crud ca şi tatăl său. Iosif 
se întreba ce trebuie să facă. Dumnezeu i-a spus ce să facă.

„Nu te opri aici“, a fost avertizarea. „Du-te în Galilea.“ 
Îndepărtează pe Maria, pe Iosif şi pe Isus (26).

Nazaretul era în Galileea. Deci familia s-a întors în Nazaret. Domnul 
Isus era încă un Copilaş; nu se spune câţi ani avea atunci. Ca orice 
copilaş, El a învăţat să meargă şi să vorbească. A învăţat să citească şi 
să scrie. Sunt sigur că El S-a jucat împreună cu copiii din Nazaret. El a 
avut patru ani, şase, nouă ani – sau vârsta pe care o ai chiar tu. Este 
minunat că Fiul lui Dumnezeu a fost cândva un copil ca tine, de aceea 
El te înţelege. El ştie ceea ce te bucură sau te întristează; El înţelege 
problemele tale, bucuria şi râsul tău, lacrimile tale atunci când eşti 
rănit. Să nu te gândeşti: „Nimeni nu înţelege ce simt eu“; şi Domnul Isus 
a fost Copil, şi El te înţelege. 

Scena 2
Fundal opţional: scenă de interior modest sau flanel simplu. Pune pe Maria, pe Iosif şi pe Isus (26). 

Iosif şi-a reluat meseria lui de tâmplar. Acolo a crescut Copilaşul 
Isus. El a învăţat tâmplărie (Marcu 6:3). Poate că Iosif L-a învăţat cum 
să bată un cui, fără să-şi lovească degetul. Poate a învăţat să taie drept 
cu fierăstrăul o scândură. Toate lucrurile pe care le făcea, erau lucruri 
pe care le-ar fi făcut orice băiat de vârsta Lui. Dar exista ceva prin 
care acest băiat Isus era deosebit. El nu a păcătuit niciodată. El n-a 
minţit-o niciodată pe mama Lui, nici pe Iosif, nici pe altcineva. Nu a fost 
niciodată rău cu fraţii şi surorile Lui mai mici. Niciodată nu şi-a bătut 
joc de cineva şi niciodată nu a înşelat la jocuri. Dacă Iosif îi cerea să facă 
ceva, ce nu-I plăcea Lui, El nu bătea din picior şi nu răspundea înapoi. 
El niciodată nu a ieşit furios afară, trântind uşa. 

Vrei şi tu – copil creştin – să ştii cum să trăieşti în fiecare zi pentru 
Dumnezeu? Gândeşte-te la felul cum a trăit Domnul Isus când era de 
vârsta ta, şi urmează-I exemplul. El, Fiul lui Dumnezeu, care a devenit 
copil, a ascultat de bună voie de Maria şi de Iosif. El cunoştea legea lui 
Dumnezeu şi o respecta; El ştia că Dumnezeu a spus: „Să cinsteşti pe 
tatăl tău şi pe mama ta“ (Exod 20:12), şi El a împlinit această poruncă. 
Dacă îi asculţi pe mama ta şi pe tatăl tău, ei vor observa că aparţii lui 
Isus Hristos.

Planşa 3-5

AC

ACM
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Vei fi deosebit de prietenii tăi; ei nu ascultă, atunci când îşi dau 
seama că nu se va afla sau dacă părinţii nu sunt în apropiere. Dar 
dacă urmezi exemplul Domnului Isus, atunci vei fi un copil ascultător: 
vei merge la culcare atunci când ţi se spune să mergi sau când ţi se 
interzice să te joci afară, nu te vei strecura pe furiş, nici nu vei murmura 
şi nici nu vei fi nemulţumit.

Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, gândeşte-te la momentele în 
care îţi este cel mai greu să fii ascultător, şi roagă-te lui Dumnezeu, 
spunându-I: „Te rog, ajută-mă să fiu ascultător acasă, aşa cum a fost şi 
Domnul Isus“.

În timp ce Isus creştea, poate că Maria şi Iosif L-au învăţat 
din Cuvântul lui Dumnezeu (Vechiul Testament). Biblia ne spune 
foarte puţin despre timpul când Domnul Isus era Copil. Ea 
menţionează: „… copilul creştea …“ (Luca 2:40). Alte cărţi ne spun că 
în timpul acela, cei care împlineau şase ani trebuiau să meargă la 
şcoală. Învăţătorii lor erau numiţi rabini. Poate că împreună cu alţi 
douăzeci şi cinci de copii, Domnul Isus era aşezat chiar pe pardoseală, 
în timp ce rabinul îi învăţa Vechiul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu. 
Copiii învăţau pe de rost multe din Vechiul Testament.

Fără îndoială că în fiecare sabat El mergea la sinagogă – locul unde 
ei se închinau – ceva asemănător cu bisericile noastre. Se ducea cu 
bucurie la casa lui Dumnezeu. Adu-ţi aminte, dacă El este Mântuitorul 
tău, El este şi exemplul tău. În ce fel ai putea să-I urmezi exemplul în 
acest caz?
Permite copiilor să răspundă. 

Te-ai gândit vreodată: „Nu vreau să merg la biserică“ sau ,,La 
biserică este atât de plictisitor, de ce să nu mă duc mai bine la pescuit?“ 
Domnul Isus Se ducea la casa lui Dumnezeu fără să Se plângă, iar tu 
trebuie să faci la fel. Uneori pare greu să înţelegi tot ceea ce auzi acolo. 
Cere lui Dumnezeu să te ajute să înţelegi mai mult. El o va face, iar în 
timp ce asculţi cu atenţie, vei învăţa mai multe despre El. 
Îndepărtează toate figurile. 

Scena 3
Fundal opţional: fundal simplu.

De mai multe ori pe an, evreii I se închinau lui Dumnezeu într-un 
mod deosebit. Ei numeau aceste zile de închinare – sărbători. Desigur 
că Iosif şi Maria I-au explicat aceste lucruri Fiului lui Dumnezeu – Isus.

Cel puţin o dată pe an, Iosif mergea la Ierusalim. (Ierusalimul era 
lângă Betleem, locul unde S-a născut Isus.) Iosif mergea întotdeauna la 
Sărbătoarea Paştelui.

Paştele era cea mai importantă sărbătoare şi avea o însemnătate 
minunată pentru poporul evreu. Era un moment de aducere aminte, că 
odată ei au fost robii unui împărat crud în Egipt. Dar Dumnezeu a vrut 
ca ei să fie liberi. Împăratul acesta a crezut că el este mai puternic decât 
Dumnezeu, şi nu le-a dat voie să plece. Pentru ca să-l facă pe împărat 
să dorească să-i elibereze, Dumnezeu a spus că într-o anumită noapte 
va muri cel mai mare copil din fiecare familie.
Pune mielul pe altar (29).

Dumnezeu a cerut poporului Său să înjunghie un miel şi să 
mânjească cu sângele lui partea de sus şi părţile laterale ale uşii de 

Planşa 4-1

ACM

Planşa 4-2

Arată Ierusalimul pe o hartă.

Paştele era una dintre cele trei 
sărbători, care se sărbătoreau 
în fiecare an şi la care li se cerea 
tuturor bărbaţilor să participe (Exod 
11−12).
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la intrare de la casele lor. Dumnezeu a zis: „Când voi vedea sângele 
mielului, voi trece pe alături“, aceasta însemnând că va trece pe lângă 
casa aceea şi nimeni din casa aceea nu va muri (Exod 12:13). De aceea, 
noaptea aceea a fost numită Paşte. Dumnezeu a stabilit pentru poporul 
Său în fiecare an un anumit timp pentru a sărbători Paştele. Era un 
timp când poporul îşi amintea într-un fel deosebit cum Dumnezeu i-a 
păstrat cu viaţă. Poate Maria i-a explicat lui Isus: „Când vei fi destul de 
mare, te vom lua cu noi la Ierusalim pentru sărbătoarea Paştelui“.

Isus nu i-a rugat insistent, nici nu i-a necăjit niciodată pe părinţii lui 
ca să-i convingă să-L lase să meargă. El i-a ascultat şi a aşteptat. Atunci 
când a împlinit unsprezece ani, ştia că anul următor va putea merge 
şi El împreună cu ei. Trebuie să fi fost foarte emoţionat când număra 
lunile rămase. Dar cât de încet treceau ele! În cele din urmă a împlinit 
doisprezece ani. Acum număra săptămânile şi zilele până la sărbătoare. 

În cele din urmă a sosit ziua să plece din Nazaret spre Ierusalim. 
Îndepărtează mielul de pe altar (29).

Scena 4
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune mulţimea (28).

Isus nu a fost uimit să vadă atâta lume îndreptându-se spre 
Ierusalim. Împreună cu părinţii mai erau şi alţi băieţi de vârsta Lui. În 
timp ce bărbaţii, femeile şi copiii se îndreptau înspre sud, li se alăturau 
tot mai mulţi oameni. Uneori bărbaţii mergeau într-un grup, femeile 
mergeau în altul, iar copiii mergeau toţi împreună. Călătoria dura 
câteva zile. Pe timpul nopţii făceau probabil o tabără lângă drum. Era 
un obicei, ca pe măsură ce se apropiau de Ierusalim, să se cânte versete 
din Psalmi. Probabil că s-a alăturat şi El acelora care repetau psalmii. 
Poate privind de jur împrejur dealurile şi munţii cântau: „Îmi ridic ochii 
spre munţi … De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la 
Domnul, care a făcut cerurile şi pământul“ (Psalmul 121:1-2).

Mulţimea privea ţintă spre oraş, pentru a vedea cât mai repede 
templul. Poate că dintr-odată cineva a strigat: „Iată-l! Priviţi-l!“ Şi poate 
din nou L-au lăudat pe Dumnezeu printr-un psalm: „Mă bucur când mi 
se zice: ‘Haidem la Casa Domnului! Picioarele mi se opresc în porţile 
tale, Ierusalime!’“ (Psalmul 122:1-2).

Băiatul Isus a fost cu siguranţă plin de bucurie atunci când a 
zărit pentru prima dată templul lui Dumnezeu. Se putea vedea de la 
distanţă cum se înălţa mai sus decât celelalte clădiri. Cea mai mare 
parte era din marmură, şi o mare parte era acoperită cu aur şi argint. 
Era minunat. Erau atâtea lucruri de văzut şi atâtea de învăţat. 
Îndepărtează mulţimea (28). Pune mielul pe altar (29).

În timp ce la templu erau înjunghiaţi mieii, oamenii îşi aminteau 
de primul Paşte. Sângele mieilor era strâns în vase şi stropit pe altar (şi 
nu pe uşiorii uşii, ca la primul Paşte). Sângele era oferit ca un sacrificiu 
pentru păcat.

După ce sângele era stropit pe altar, mieii erau fripţi şi familia se 
grupa şi mânca masa pascală. Erau multe lucruri de făcut în Ierusalim, 
multe mâncăruri deosebite şi multe momente de închinare în templu. 
Acesta era templul lui Dumnezeu, casa Tatălui Domnului Isus. Domnul 
Isus era foarte interesat de lucrurile care se petreceau acolo. Crezi oare 
că ştia că atunci când va creşte mare, va muri pe cruce şi astfel sângele 

Planşa 4-1

Planşa 4-2

Exod 12:24−27.

Arată pe o hartă drumul de la 
Nazaret la Ierusalim. Copiilor le 
place să se uite la hărţi.

Lasă-i pe preşcolari să se ridice în 
picioare şi să meargă încet „pe deal, 
către Ierusalim“, cântând o cântare 
de laudă, în timp ce poporul merge 
la templu să se închine. Alege o 
cântare cunoscută de ei.
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Său va fi jertfa pentru păcat, şi nu va mai fi nevoie de sacrificarea 
animalelor? Încă nu era scris versetul din Biblie care zice: „… sângele 
lui Isus, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat“ (1 Ioan 1:7). Nici versetul: 
„Hristos a murit pentru păcatele noastre …“ (1 Corinteni 15:3; Evrei 
10:10,12,19) Oricum, Domnul Isus voia să-i asculte pe învăţătorii de 
acolo şi să le pună întrebări.

Scena 5
Fundal opţional: scenă cu templul.

Învăţătorii din templu păreau foarte înţelepţi. Probabil S-a uitat 
spre ei şi a căutat un moment prielnic când ar fi putut să le vorbească. 
Pune-L pe Isus cu învăţătorii (31). 

Nu este rău să ai întrebări! Poate şi tu ai întrebări despre ceva ce 
ai auzit din Cuvântul lui Dumnezeu. Poate doreşti cu adevărat să-ţi pui 
încrederea în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al tău, dar nu ştii cum 
să o faci. Rămâi pe locul tău atunci când se termină programul, şi eu îţi 
voi arăta din Cuvântul lui Dumnezeu care este răspunsul la întrebările 
tale.

Domnul Isus asculta şi punea întrebări învăţătorilor, şi în timp ce El 
vorbea cu ei, mulţimea de oameni din Nazaret a plecat spre casă.
Îndepărtează toate figurile. 

Scena 6
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune mulţimea (28).

losif călătorea probabil împreună cu bărbaţii. Poate se gândea: 
„Isus este cu Maria“. Maria mergea probabil împreună cu femeile, şi 
se gândea: „Isus este cu Iosif“. Când s-au întâlnit amândoi, şi-au zis: 
„Probabil aleargă împreună cu copiii din grupul din faţă“. Este împreună 
cu verii lui sau cu familia unor prieteni“. Dar El nu era acolo.
Pune-i pe Maria şi Iosif (32)

Au început să întrebe de El. „L-ai văzut pe Isus?“ „L-a văzut cineva 
pe băiatul nostru?“ „Oare nu era şi El împreună cu ceilalţi băieţi din 
mulţime? Unde este?“ 
Îndepărtează mulţimea (28).

Era clar pentru ei acum – Isus nu era nicăieri în mulţime.
Maria şi Iosif s-au grăbit să se întoarcă la Ierusalim cât au putut 

de repede. Cât de îngrijoraţi erau! Oare neavând grijă de Fiul lui 
Dumnezeu, L-au neglijat pe Dumnezeu? Inimile lor erau pline de 
teamă, gândindu-se la tot ce s-ar fi putut întâmpla!

Ajungând la Ierusalim, au căutat în toate locurile prin care au fost, 
şi în mod special la templu.

Dar templul era atât de mare şi avea multe, multe camere. Poate 
că erau şi alţii care îi ajutau în căutarea lor. Domnul Isus lipsea de trei 
zile! Părinţii urcau într-un hol şi coborau în altul. Dintr-o cameră în alta. 
În sfârşit, când au ajuns într-o cameră … iată-L acolo! El stătea jos în 
mijlocul învăţătorilor!

Poate pentru câteva momente ei au stat doar şi au urmărit ce se 
întâmplă.

Planşa 4-4

Planşa 4-5

Lasă preşcolarii să meargă prin 
clasă să-L caute pe Isus. Să pună 
întrebări precum: 

„Unde este Isus? L-ai văzut pe 
cumva? Unde poate fi? L-ai găsit?“ 
Apoi să spună în cor:

„Să mergem înapoi la Ierusalim ca 
să-L găsim.“
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Scena 7
Fundal opţional: scenă de templu. Pune-l pe Isus cu învăţătorii (31).

Domnul Isus asculta cu atenţie ce spuneau învăţătorii, iar ei Îl 
ascultau pe El. El le punea întrebări, şi la rândul lor şi ei îi puneau 
întrebări. Ce însemna aceasta? 

Biblia spune: „… toţi care-L auzeau, rămâneau uimiţi de priceperea 
şi răspunsurile Lui …“ (Luca 2:47) 

„Fiule“, a strigat Maria, „de ce ne-ai făcut lucrul acesta? Tatăl tău şi 
cu mine te-am căutat cu îngrijorare.“

„De ce M-aţi căutat?“, i-a întrebat El. „Oare nu ştiaţi că trebuie să 
fiu în casa Tatălui Meu?“ În acest fel, cu gingăşie, El le-a reamintit că 
într-adevăr Tatăl Său este Dumnezeu.

Chiar şi Maria şi Iosif trebuiau să înveţe că Domnul Isus a venit pe 
pământ să împlinească ceea ce dorea Dumnezeu, Tatăl Său. El urma 
să împlinească ceea ce Tatăl Său a plănuit, şi nimic nu-L va abate de 
la acest plan. Dacă aparţii Domnului Isus, poţi învăţa de la El că şi tu 
trebuie să-L asculţi mai întâi pe Dumnezeu. 

Vreau să vă spun ceva despre Ionică şi prietenii lui, care au plănuit 
să meargă sâmbăta la râu. Ionică a spus:

„De ce să nu-l luăm şi pe băiatul acesta nou, Toma! El nu are 
prieteni.“ Prietenii lui Ionică au zis: „Oh, nu; nu-l vom lua!“

„Nu-mi place de el.“
„Nu poate înota bine.“
„E aşa de retras!“
„Are faţa murdară.“
Ionică nu mai putea să-şi scoată din cap faţa tristă a lui Toma. Ce 

ar fi trebuit să facă dacă voia să urmeze exemplul Domnului Isus şi să 
asculte mai întâi de Dumnezeu? 
Permite copiilor să sugereze ce ar fi trebuit să facă el.

Copiii creştini trebuie să devină tot mai asemănători Domnului 
Isus. 
Îndepărtează toate figurile. 

Isus, Maria şi Iosif s-au întors la Nazaret. Maria Îl urmărea pe Fiul ei 
zi de zi, şi se gândea mereu la lucrurile petrecute la Ierusalim.

Curând, Domnul Isus a devenit un adolescent. Biblia ne spune că 
întotdeauna a fost ascultător de Maria şi Iosif (Luca 2:51). El nu a spus: 
„Nu văd de ce nu mi se permite şi mie să merg – toţi ceilalţi fac asta!“ 
Acasă, El nu era rebel. Dacă eşti adolescent sau atunci când vei fi, fii ca 
Domnul Isus. Biblia ne spune: „Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate 
lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului“ (Coloseni 3:20).

Tot ce ştim din Biblie despre perioada când Domnul Isus a fost 
adolescent este aceasta: „Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era 
tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor (Luca 2:52).  

Dacă El este Mântuitorul tău, roagă-L să te ajute să-I urmezi 
exemplul; să fii ca El ascultând de Dumnezeu mai înainte de toate, 
venind la casa lui Dumnezeu şi fiind ascultător acasă la tine.

Dacă nu-L cunoşti încă, viaţa Lui curată, fără păcat, îţi arată cât 
eşti de păcătos. Viaţa Lui îţi arată că ai nevoie să primeşti iertarea 
păcatelor şi să ai o viaţă schimbată de El. Poate că privind la Domnul 
Isus când era copil, îţi dai seama cât eşti de diferit, cât eşti de păcătos. 

Planşa 4-6

ACM

ACM

ACN

Copiii s-ar bucura să atingă cu 
mâna un sul, reprezentând sulurile 
folosite în acea vreme în templu.

AC
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Vezi că viaţa ta nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Am învăţat că 
Isus Hristos poate să te împace cu Dumnezeu. El însuşi a spus: „Eu sunt 
calea, adevărul şi viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“ (Ioan 
14:6). El este singura Cale spre Dumnezeu. Nu vrei să-ţi pui încrederea 
în El? Atunci El te va ajuta să trăieşti în felul în care Îi place Lui, te va 
face tot mai mult asemenea Lui.

Întrebări de recapitulare
1. Îngerul i-a vorbit lui Iosif pentru a treia oară. Îngerul i-a spus 

să-L ia pe Isus şi pe Maria şi să plece. Unde trebuiau să plece 
şi unde trebuiau să ajungă? (din Egipt înapoi în ţara lui Israel) 

2. De ce puteau ei să meargă acum? (Cel care a vrut să-L ucidă – 
Irod – murise.)

3. Ca şi alţi băieţi, Domnul Isus a învăţat o meserie. Ce meserie? 
(tâmplărie)

4. În ce fel Domnul Isus era total diferit de ceilalţi copii? (El nu a 
păcătuit niciodată.)

5. La ce sărbătoare mergea Iosif împreună cu ceilalţi oameni la 
Ierusalim? (Sărbătoarea Paştelui)

6. De ce oamenii ţineau această sărbătoare? (Ei îşi aminteau 
astfel de timpul când strămoşii lor au fost robi în Egipt şi 
Dumnezeu i-a eliberat. Ei au sacrificat un miel şi au uns cu 
sângele lui uşiorii uşii şi pragul de sus. Dumnezeu a spus: 
„Sângele vă va sluji ca semn … Eu voi vedea sângele, şi voi trece 
pe lângă voi“. Aceasta însemna că va trece pe lângă casa aceea 
şi nimeni dinăuntru nu va muri.)

7. După vizita în Ierusalim, Iosif şi Maria L-au pierdut pe Isus. 
Unde era El şi ce făcea acolo? (Era în templu ascultând ce 
spuneau învăţătorii şi punându-le întrebări.)

8. Când Iosif şi Maria L-au întrebat de ce a rămas acolo, ce a 
răspuns El? (De ce M-aţi căutat? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în 
casa Tatălui Meu?)

9. Citim în Biblie că Domnul Isus s-a supus părinţilor Lui umani. 
Dă trei exemple referitoare la modul în care El s-a supus.

10. Daţi-mi un exemplu despre cum un băiat sau o fată care-l 
iubeşte pe Domnul ar trebui să se supună Domnului în fiecare 
din aceste situaţii. 
a. Dimineaţa, înainte de a merge la şcoală
b. Seara
c. La Grupul Vestea Bună

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1. De ce au mers Maria şi Iosif la Ierusalim? (Pentru a sărbători 

Paştele.)
2. Despre ce trebuia să le reamintească Paştele poporului? 

(Despre timpul în care Dumnezeu şi-a salvat poporul de la urgia 
care a omorât primii născuţi din Egipt.)

3. Când Maria şi Iosif s-au întors acasă după sărbătoare, unde a 
rămas Isus? (în templu)

Joc recapitulativ pentru 
preşcolari
Nasture şi puncte

Foloseşte un marker şi o bandă 
adezivă şi scrie în interiorul unui 
carton de 10 ouă, puncte în fiecare 
loc destinat unui ou. Pune un 
nasture în cutie şi închide cutia. 

Când un copil răspunde corect, el 
vine şi agită cutia, apoi o deschide 
şi se uită în locul unde a „aterizat“ 
nasturele, pentru a şti câte puncte a 
câştigat. 

Foloseşte întrebările pentru 
preşcolari, de la lecţiile 1−4.
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4. Care sunt câteva căi prin care poţi asculta de Tatăl tău Ceresc? 
(Ascultarea de părinţi, fiind bun cu alţii, împărţind ceea ce ai cu 
alţii, etc.)

Activitate de implicare
Joc de roluri

Foloseşte următoarele jocuri de rol şi situaţii pentru a ajuta copilul 
mântuit să urmeze exemplul Domnului Isus.

1. Necesar: doi copii.
Unul preia rolul copilului „credincios“. Celălalt copil spune: 
„Mâine la test, te rog, stai lângă mine şi lasă-mă să-ţi văd 
răspunsurile.”
Discutaţi împreună: „Ce ar face Domnul Isus, ce ar spune?“

2. Necesar: Trei fete, păpuşi, cărucior de păpuşi şi o minge.
Mama spune copilului „credincios“: „Ia-l pe frăţiorul tău mai 
mic (păpuşa) cu căruciorul în parc. Nu-l lasa singur, altfel se va 
speria şi va plânge.“
Un alt copil, care are o minge vine şi spune: „Lasă bebeluşul 
puţin. Vino şi joacă-te cu mine.“
Discutaţi împreună: „Ce ar face Isus?”

3. Mama cheamă copilul să se ridice repede din pat şi să se 
îmbrace:
Discutaţi împreună: „Ce ar face Isus?”

4. Seara tata spune băiatului: „Continuă-ţi temele. Nu aprinzi 
televizorul, până nu le termini.”
Urmează un meci de fotbal şi el este tentat să pornească 
televizorul.
Discutaţi împreună: „Ce ar face Isus?”
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Schiţa lecţiei

Introducere
Era o bătălie îngrozitoare, care făcea ravagii 
 ACM

Desfăşurarea evenimentelor
1. Ioan predică la Iordan
2. El vorbeşte despre Acela care va veni
3. Domnul Isus vine
4. El este botezat de Ioan
5. Duhul Sfânt vine sub formă de porumbel
6. Vocea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit …“
7. Domnul Isus este dus în pustiu
8. Satana: „Fă pâini din aceste pietre“ ACM
9. Domnul Isus: „Omul nu trăieşte numai cu 

pâine“ ACM 
10. Satana Îl ispiteşte pe Domnul Isus, 

cerându-I să se arunce de pe acoperişul 
templului

11. Domnul Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul, 
Dumnezeul tău“ ACM

Punct culminant
Satana Îi oferă împărăţiile lumii
Domnul Isus: „Domnului Dumnezeului tău să 
te închini“ ACM

Concluzie
Satana îl părăseşte pentru un timp
Îngerii Îi slujesc Domnului Isus ACM

Texte biblice pentru învăţător

Matei 3:1-4; Matei 4:1-11; Marcu 1:4-12; 
Luca 3:1-16, 21-22; Luca 4:1-13 
Ordinea ispitelor este din Matei.

Adevăr Central

Isus Hristos a fost ispitit în toate felurile ca şi noi, 
dar nu a păcătuit.

Aplicaţie
Nemântuit: Deoarece adevărul central are 

aplicaţie doar pentru copilul 
mântuit, ai putea să ai un „spot 
evanghelistic“ (vezi pagina 36) 
într-un alt moment al 
programului. Foloseşte planşa 1-6 
sau figurile 3, 5, 7 şi 9.

Mântuit: Încrede-te în El ca să te ajute să 
biruieşti ispitele.

Verset de memorat
„Prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce 
a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt 
ispitiţi.“ Evrei 2:18

Ajutoare vizuale
•	 Planşele: de la 5-1 la 5-6
•	 Pentru planşa 5-5, taie trei cercuri din hârtie 

pentru a acoperi cercurile de pe ajutorul 
vizual. Hârtia poate fi lipită cu blue-tack şi 
îndepărtată la momentele potrivite din lecţie 
(se face referire la ele ca: planşa 5-5a, 5-5b şi 
5-5c) sau 

•	 Figurile: 4, 18, 19, 20 şi de la 33 la 39
•	 Fundaluri (opţional): flanelograf simplu, 

scenă cu râu şi scenă cu pustiu. 
•	 Adevărul central este vizualizat în caietul 

de idei din pachetul pregătit special pentru 
această serie de lecţii (dacă nu îl ai, comandă-l 
de la AMEC).

Activitate de implicare
•	 Scrie fiecare verset din lecţiile precedente şi 

cere unui copil să le citească cu voce tare.
•	 Multiplică foaia de lucru (pagina 57) pentru 

fiecare copil.

Lecţia 5
Domnul Isus Hristos în ispită
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Activitate evanghelistică 
Schimbarea inimii
Foloseşte următoarea schiţă pentru a explica Evanghelia concis şi clar. În mod alternativ, 
spune-ţi mărturia personală sau aranjează un interviu cu gazda ta, sau chiar cu unul dintre 
ajutoarele tale, care să îşi spună mărturia personală.

Pune simbolul pentru Dumnezeu (3).

Imaginează-ţi că trăieşti într-un loc, unde niciodată nimeni 
nu se răneşte, nimeni nu este trist şi unde nu se întâmplă nimic rău. 
Dumnezeu locuieşte într-un astfel de loc! Se numeşte cer. Cerul este un 
loc mult mai bun decât pământul, deoarece acolo nu există ceva ce se 
află în inima noastră. 
Pune inima întunecată (5).  

Biblia spune:
„Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea“ 

(Ieremia 17:9). Inima ta (adevăratul tău eu, partea din tine care 
gândeşte şi simte) este păcătoasă şi doreşte să facă lucruri greşite. 
Acesta este motivul pentru care tu nu eşti ascultător de părinţi, 
ai gânduri rele sau faci alte lucruri greşite, care încalcă legea lui 
Dumnezeu. Pentru că păcătuieşti, meriţi pedeapsa lui Dumnezeu 
pentru păcat, ceea ce înseamnă să fi despărţit de El pentru totdeauna, 
într-un loc al suferinţei şi al disperării. Tu nu poţi ajunge în cer cu 
păcate în inima ta.
Pune inima curată (9).

Cum poţi avea păcatele iertate, astfel încât inima ta să fie curată 
înaintea lui Dumnezeu? Există o singură cale.
Pune crucea (7).

Biblia spune: „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de 
orice păcat (1 Ioan 1:7).

Isus, Dumnezeu-Fiul, a venit pe pământ să moară pentru păcatele 
tale. Isus este sfânt (desăvârşit), şi niciodată nu a făcut vreun lucru rău. 
El a venit să moară pentru lucrurile rele, pe care le-ai făcut tu. Când 
El a suferit şi a murit pe cruce, El a plătit preţul întreg pentru păcatul 
tău, astfel încât tu să poţi fi iertat şi să mergi cândva în cer. Singura 
cale, prin care poţi fi iertat de păcate, este să îţi pui încrederea în Isus 
ca Mântuitor, Singurul care poate să te salveze de păcatul tău şi să te 
pregătească pentru cer. Eşti pregătit să mergi în cer? Ascultă cu atentie, 
pentru că în lecţia noastră vom vorbi mai mult despre acest subiect.“

Aranjează simbolurile vertical 
după modelul de mai jos.

Pentru preşcolari foloseşte 
Romani 3:23 şi Ioan 3:16. Exemple 
de păcate pot include: să-i bată pe 
alţi copii, să nu împartă jucăriile 
cu alţii sau să rupă ceva ce a făcut 
altcineva.
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Lecţia
Era o bătălie îngrozitoare, care făcea ravagii. N-ai fi putut să o 

vezi sau să o auzi, căci era înăuntrul lui Filip. Cu doar trei luni în urmă 
el şi-a pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al său. Fraţii lui îl 
porecleau, iar uneori îi ascundeau Biblia. 

Mama şi tatăl lui au spus: „Nu credem că ai nevoie să fii mântuit. În 
curând îţi va trece ideea asta“.

Era aşa de greu să fii creştin, încât Filip simţea că vrea să renunţe. 
„Oare îl înţelegea cineva?“, se gândea Filip disperat. „Poate să mă ajute 
cineva?“

Răspunsul la întrebările lui este un „DA“ mare. Ascultaţi numai: Noi 
avem pe Cineva „care a fost ispitit în toate felurile, ca şi noi – dar fără 
păcat“. Aceasta citim despre Domnul Isus Hristos în Biblie. El înţelege 
problema lui Filip. El a fost ispitit ca să renunţe, dar nu a făcut-o. El 
poate să te ajute, pentru că El Însuşi a trecut prin tot felul de încercări 
şi ispite, dar nu a păcătuit niciodată. Data trecută am auzit că nici chiar 
când a fost copil, El nu a păcătuit niciodată. Dar El nu a rămas copil. El a 
lucrat câţiva ani împreună cu Iosif.

Scena 1 
Fundal opţional: flanelograf simplu. Pune-L pe Isus (34).

Într-o zi veştile au ajuns şi la Nazaret, la atelierul de tâmplărie. 
„Un om numit Ioan predică lângă râul Iordan, şi vin să-l asculte 

mulţimi de oameni. El îi botează în râu. Este numit Ioan Botezătorul“. 
Acest om era fiul lui Zaharia şi al Elisabetei, familia pe care a 

vizitat-o Maria înainte de a Se naşte Isus. Domnul Isus ştia că a venit 
timpul să părăsească atelierul de tâmplărie. El S-a dus la râul Iordan să-l 
întâlnească pe Ioan Botezătorul. 
Îndepărtează-L pe Isus (34).

Scena 2 
Fundal opţional: scenă cu râu. Pune-l pe Ioan Botezătorul (33) şi mulţimea (20).

Ioan cunoştea Cuvântul lui Dumnezeu şi era de-acum un mare 
predicator. Veneau să-l asculte tot felul de oameni – tineri şi bătrâni, 
bogaţi şi săraci, conducători şi mulţi oameni simpli. Veneau de departe 
sau de aproape, chiar şi din Ierusalim. 

Oamenii se întrebau: „Este Ioan, Hristosul Cel promis?“
„Nu“ zicea Ioan, „Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine 

Acela care este mai puternic decât mine, şi căruia eu nu sunt vrednic 
să-I dezleg cureaua încălţămintelor“ (Luca 3:16).
Pune-L pe Isus (34).

Curând după aceea Persoana aşteptată într-adevăr a venit. 
Mulţimea nu ştia cine era, dar Ioan îl cunoştea. Lui Ioan nu-i venea să 
creadă când a văzut că Domnul Isus iese afară dintre cei din mulţime şi 
îi cere lui să-L boteze: „Eu să te botez pe Tine?“, a întrebat el. „Tu trebuie 
să mă botezi pe mine.“

„Acum este bine aşa“, i-a răspuns Domnul Isus. Isus a intrat în apă, 
iar Ioan L-a botezat (Marcu 1:11 şi Luca 3:22).
Înlocuieşte-L pe Isus (34) cu fig. 35.

Planşa 5-1

Planşa 5-2

Pentru preşcolari 
Poţi să omiţi această lecţie, şi 

să recapitulezi în schimb primele 
patru lecţii. Foloseşte figurile 
de flanelograf potrivite pentru 
aceste lecţii, permiţând copiilor 
să identifice figurile corecte. 
Foloseşte întrebări simple de 
recapitulare în timp ce predai – 
majoritatea întrebărilor sunt despre 
evenimentele din povestire, dar 

sunt şi câteva despre învăţătură 
şi aplicaţie, de ex. „De ce copilul a 
fost numit Isus? De ce a venit pe 
pământ? Unde a fost El înainte?

Sunt incluse îndrumări pentru 
preşcolari pe marginea textului, 
pentru cei care vor folosi această 
lecţie.

ACM

Când oamenii au fost botezaţi de 
Ioan Botezătorul, aceasta a arătat 
pocăinţa lor (întoarcerea de la 
păcat), nu iertarea.
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În timp ce Domnul Isus ieşea din apă, s-a petrecut un lucru 
minunat! Dumnezeu-Duhul Sfânt a venit şi s-a aşezat deasupra 
Domnului Isus sub forma unui porumbel.
Pune porumbelul (36).

Atunci s-a auzit o voce din ceruri.
„Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea“ 

(Marcu 1:11 şi Luca 3:22).
Pune triunghiul (4).

Era vocea lui Dumnezeu-Tatăl! Ce perfecţiune! Dumnezeu-Tatăl 
şi Dumnezeu-Duhul Sfânt au fost de acord cu Dumnezeu-Fiul că ceea 
ce a făcut El era corect. Aceasta ne arată din nou că în timp ce este un 
singur Dumnezeu, El este în trei Persoane. 
Îndepărtează triunghiul (4).

Ioan Botezătorul a auzit şi a înţeles. Altcineva a auzit şi el şi a urât 
fiecare clipă a desfăşurării acelui eveniment minunat. Ştiţi cine era acela?
Permite copiilor să răspundă. 

Era Satana, duşmanul lui Dumnezeu. 
Acesta este întotdeauna planul vrăjmaşului lui Dumnezeu, să 

strice tot ceea ce face Dumnezeu. El a fost acela care a ispitit pe primul 
om şi pe prima femeie şi i-a făcut să aibă îndoieli faţă de Cuvântul lui 
Dumnezeu şi să fie neascultători faţă de Dumnezeu. Când Dumnezeu 
a trimis pe pământ un Mântuitor, pe Domnul Isus, acest vrăjmaş a fost 
cel care a strecurat în inima împăratului Irod ideea să-L omoare pe 
Domnul Isus, când era doar un bebeluş. El a plănuit să-L împiedice pe 
Domnul Isus să moară pe cruce pentru păcatul omenirii. Dacă Fiul lui 
Dumnezeu nu ar fi murit şi nu Şi-ar fi vărsat sângele Său pe cruce, nu 
ar fi putut fi iertate păcatele mele şi ale tale. Satana a vrut să-L facă pe 
Domnul Isus să păcătuiască … pentru că atunci El nu ar mai fi putut 
mântui pe alţii.
Îndepărtează toate figurile. 

Scena 3
Fundal opţional: scenă cu exterior pustiu sau flanelograf simplu. Pune-L pe Isus (34). 

Era chiar după acea zi deosebită, când Isus a fost botezat, şi după 
ce Dumnezeu a vorbit din ceruri. Duhul Sfânt L-a dus pe Domnul Isus 
în pustiu ca să fie ispitit de Diavolul. Pustiul era un loc pietros şi nisipos. 
Acolo nu locuieşte nimeni. Domnul Isus era singur cu animalele 
sălbatice. Timp de patruzeci de zile El a stat acolo neavând nimic de 
mâncat. Era foarte flămând. Şi Satana era pregătit să-L ispitească. 
Pune pietrele şi pâinile (37).

„Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu“, a zis Diavolul, „porunceşte 
acestor pietre să se facă pâini“ (Matei 4:3). 

Era ca şi cum vrăjmaşul ar fi zis: „Tatăl Tău nu-ţi mai poartă de grijă. 
Iată, El îngăduie să flămânzeşti. Nu e frumos din partea Lui. N-ai nevoie 
de ajutorul Lui. Poţi să-ţi porţi şi singur de grijă.“ 

Adesea Satana procedează la fel şi astăzi. El încearcă să-i facă pe 
aceia care aparţin lui Dumnezeu să creadă că de fapt Dumnezeu nu le 
poartă de grijă. Probabil că El l-a făcut pe Filip, despre care am auzit 
la începutul lecţiei, să gândească: „Dacă te-ar iubi Dumnezeu, nu ar 

Planşa 5-3

Planşa 5-4

Planşa 5-5a

Luca 4:1-13 şi Marcu 1:12-13. 
Pustiul acesta era probabil situat în 
partea de jos a Văii Iordanului. Arată 
copiilor această zonă pe o hartă.
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îngădui să ţi se întâmple astfel de lucruri“. Dacă Îl iubeşti pe Domnul 
Isus, Satana va încerca să pună astfel de gânduri şi în mintea ta.

Niciodată să nu uiţi că Mântuitorul tău ştie exact prin ce treci. Sus 
în ceruri, El Se roagă pentru tine, ca să fii păzit de păcat. Ştie ce este 
ispita şi ştie exact ce să-L roage pe Dumnezeu-Tatăl pentru tine. El 
poate şi vrea să te ajute, rugându-Se pentru tine tot timpul (Evrei 7:25). 

Poate că privind acele pietre din jurul Lui, Domnul Isus s-a gândit 
că ele semănau cu nişte pâini. Ar fi putut să ia una dintre ele şi să o 
transforme în pâine. Era flămând. Pâinea i-ar fi potolit foamea. Dar mai 
presus de orice, Domnul Isus a vrut să fie ascultător de Tatăl Său. Să 
asculte de Satana însemna păcat. El nu s-a lăsat târât în această ispită 
a lui Satana.

Domnul Isus a păstrat Cuvântul lui Dumnezeu în inima Lui. El a 
folosit Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l învinge pe Satana. 

„Este scris“, a zis Domnul, „omul nu trăieşte numai cu pâine, ci 
cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“ (Deuteronom 8:3 şi 
Matei 4:4).

Hrana va menţine trupul tău în viaţă, dar sufletul tău – care trăieşte 
veşnic – are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă asculţi de ceea 
ce-ţi vorbeşte Dumnezeu, atunci El va avea grijă de tine. Este de mare 
importanţă să cunoşti ce-ţi spune Dumnezeu în Cuvântul Său. Aceasta 
te va ajuta să spui „Nu“ gândurilor pe care le pune Satana în mintea ta. 
Domnul Isus a refuzat să asculte de Satana. Vrăjmaşul lui Dumnezeu 
a eşuat în încercarea de a-L face pe Isus să păcătuiască. Dacă ţi-ai pus 
încrederea în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, atunci când Satana îţi 
şopteşte: „Este prea greu să-L urmezi pe Isus Hristos, renunţă!“ sau 
„Dacă Dumnezeu te-ar fi iubit cu adevărat, lucrurile n-ar fi fost atât de 
grele, renunţă!“, tu nu trebuie să-l asculţi. El este un vrăjmaş puternic, 
dar Isus Hristos este mai puternic. El l-a înfrânt pe Satana şi cu ajutorul 
Lui poţi să o faci şi tu. El a avut frământări mult mai puternice decât 
ai tu, şi l-a învins pe Satana de fiecare dată! El te poate ajuta. Când 
năvălesc tot felul de gânduri rele în mintea ta, roagă-L pe Domnul Isus 
să te ajute să spui „Nu“ lui Satana. 
Pune-i pe îngeri (38).

Dar Satana avea şi alte planuri. El L-a dus pe Domnul Isus pe 
acoperişul templului. 

„Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu“, a zis Satana „aruncă-Te jos. Căci 
este scris: ‘El va porunci îngerilor Lui să Te păzească. Ei te vor duce 
pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră’“ (Psalmul 
91:11,12 şi Matei 4:6).

Şi Satana citează cuvinte din Biblie. Dar el nu le dă semnificaţia 
corectă. El a omis partea care spune că îngerii „te vor păzi în toate 
căile tale“. Dumnezeu a dat poruncă îngerilor să ne ocrotească atunci 
când umblăm în calea lui Dumnezeu şi când facem voia Lui. Diavolul a 
încercat să schimbe sensul versetului, schimbându-i înţelesul. El zicea: 
„Hai să vedem cât de puternic este Dumnezeu. Desigur El îşi va folosi 
puterea să Te ocrotească.“

Domnul Isus a privit de pe acoperişul templului jos, pe străzile 
Ierusalimului. În jurul templului erau întotdeauna mulţimi de oameni. 
Dacă S-ar fi aruncat, şi dacă ar fi ajuns jos fără să se lovească, lucrul 
acesta ar fi fost o dovadă pentru mulţime că El este ocrotit de puterea 
lui Dumnezeu. Şi poate că oamenii L-ar fi urmat. Era o ispită. Dar, nu era 
calea lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus „nu“ acelei ispite, folosindu-se 

Planşa 5-5b
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Copiii se bucură să joace pe roluri 
scena din pasajul în care Domnul 
Isus este ispitit de Satana.

Scrie pe hârtie ce au ei de spus 
sau subliniază în Biblia ta. 

Dă o piatră din mână în mână 
pentru a-i ajuta pe copii să reţină 
această parte din povestire.

A face pâine din pietre nu ar fi fost 
păcat, dar a asculta de Satana este 
întotdeauna păcat.

Isus nu a păcătuit în nici un fel, 
nici prin fapte, nici prin cuvânt, 
nici prin dorinţe interioare. El l-a 
învins pe Satan, în felul în care 
toţi credincioşii o pot face – prin 
folosirea Cuvântului lui Dumnezeu.

Dacă este posibil arată o imagine 
a felului în care templul era situat  
deasupra Văii Chedron, pentru a 
ajuta copiii să înţeleagă cât de înaltă 
era streaşina acoperişului templului.

Satana a citat o parte din Psalmul 
91:11−12 pentru a autoriza ceea ce 
altfel ar fi fost păcătos.
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de un alt verset din Scriptură, spus din memorie.
„Este scris“, a spus El, „să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul 

tău“ (Deuteronom 6:16 şi Matei 4:7). El S-a încrezut în Cuvântul lui 
Dumnezeu, pe care-l strânsese în inima Lui. Domnul Isus nu a păcătuit!

Dacă îl iubeşti pe Domnul Isus Hristos, Satana va încerca să te 
facă să fii neascultător de Dumnezeu, ca să devii popular. Poate tu 
şi prietenii tăi întârziaţi la şcoală. Ei zic: „Vom spune că nu am auzit 
clopoţelul“. Ce faci tu? Refuzi să spui o minciună, chiar cu preţul de a le 
pierde prietenia? Este greu să faci ceea ce este corect. Domnul Isus ştie 
exact cât îţi este de greu. El poate să te ajute să-L asculţi pe Dumnezeu. 
Adu-ţi aminte că El Se roagă pentru tine şi de asemenea, El este cu tine 
atunci când eşti ispitit. Acela care nu a cedat în faţa ispitelor lui Satan, 
te va ajuta şi pe tine să nu cedezi.
Pune lumea (39)

Satana nu renunţase încă. El L-a dus pe Domnul Isus pe un munte 
foarte înalt. Privind de jur împrejur se puteau vedea locuri întinse şi 
îndepărtate; priveliştea era minunată. 

„Vezi împărăţiile acestei lumi?“, a întrebat Satana. „Toate aceste 
lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei 
închina mie“ (Matei 4:8-9).

Ai văzut vreodată ceva care te-ar fi făcut renumit şi ai fi vrut să-l 
ai? Biblia ne spune că acele împărăţii erau strălucitoare. Din acea zi 
Domnul Isus ar fi putut stăpâni peste ele. Dar S-ar fi închinat Domnul 
Isus lui Satana, în loc să Se închine Tatălui Său? El a venit pentru a face 
voia Tatălui Său. El L-a ascultat pe Dumnezeu.

„Înapoia Mea, Satano“, a zis Domnul Isus. „Este scris: Domnului, 
Dumnezeului tău să I te închini şi numai Lui să-I slujeşti!“ (Deuteronom 
6:13 şi Matei 4:10). Din nou, Domnul i-a răspuns prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
Îndepărtează figurile.

Dacă eşti creştin, sunt sigur că Satana a încercat să te facă să fii 
neascultător de Dumnezeu pentru a obţine ceva ce îţi doreşti foarte 
mult.

„Copiază tema şi vei primi o notă bună.“ Sau „Ia bani pentru 
îngheţată din portmoneul mamei tale, ea nu le va observa lipsa.“ Este 
greu să spui „Nu“. Domnul Isus ştie cât este de greu, de aceea ne-a 
arătat cum putem fi puternici împotriva lui Satana. De fiecare dată, 
Domnul Isus i-a răspuns cu versete din Biblie. Acesta este unul din 
motivele pentru care este important să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu 
şi să înveţi părţi din el. Atunci când Satana vine cu ideile lui, tu vei şti că 
sunt greşite şi vei fi în stare să spui: „Biblia spune…“. 

Cu ce versete din Biblie vei răspunde când Satana zice „copiază“ 
sau „ia banii aceia“?
Permite copiilor să răspundă.

Este minunat cum Domnul Isus i-a răspuns de fiecare dată lui 
Satana, folosind Cuvântul lui Dumnezeu. 

În cele din urmă Satana L-a părăsit pentru un timp.

Planşa 5-5c
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Poţi să întocmeşti o listă de 
versete pentru a ajuta copiii în 
diferitele ispite cu care se confruntă. 
(Activitatea de implicare oferă o 
sugestie practică pentru a realiza 
acest lucru).
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Scena 4
Fundal opţional: scenă cu exterior pustiu. 

Atunci s-a întâmplat ceva foarte minunat. 
Pune-L pe Isus (34) şi pe îngeri (18 şi 19). 

Au venit îngerii şi I-au slujit Domnului Isus. Cred că I-au adus de 
mâncare, nu numai pâine. Cred, de asemenea, că L-au şi încurajat. Nu 
era necesar să Se arunce de pe templu, pentru ca îngerii să-I poarte de 
grijă. A fost suficient să spună „Nu“ lui Satana şi „Da“ lui Dumnezeu, şi 
Dumnezeu a trimis îngerii Lui pentru a-Şi arăta dragostea şi purtarea 
Sa de grijă faţă de El. 

Noi trebuie să fim foarte mulţumitori Domnului Isus, pentru că 
a acceptat să fie ispitit. Pentru că El însuşi a suferit atunci când a fost 
ispitit, El poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi (Evrei 2:18). 
Când îţi dai seama că este greu să asculţi de Dumnezeu, când Satana 
încearcă să te determine să faci ceea ce este rău, nu spune: „Nimeni 
nu mă înţelege“. Domnul Isus înţelege. El Se roagă ca tu să fii păzit 
de păcat. El este cu tine, ca să te ajute să-l birui pe Satana. El te va 
ajuta să-ţi aminteşti Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l foloseşti împotriva 
Diavolului.

Înainte de a ne despărţi, spune-I în linişte Domnului despre 
frământările pe care le ai şi cere-I ajutorul Lui. Vei descoperi tu însuţi 
ceea ce spune Biblia, că El poate să-i ajute pe cei ce sunt ispitiţi.

Întrebări de recapitulare
1. Care a fost numele persoanei care l-a botezat pe Isus? (Ioan)
2. Unde l-a botezat Ioan pe Isus? (în râul Iordan)
3. La botezul lui Isus, Dumnezeu-Fiul, ce a făcut Dumnezeu-

Tatăl? (Dumnezeu-Tatăl a vorbit din cer şi a spus: „Acesta este 
Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.“)

4. Ce a făcut Dumnezeu-Duhul Sfânt: (Dumnezeu-Duhul Sfânt 
a luat chipul unui porumbel, care a coborât şi s-a aşezat pe 
Domnul Isus.)

5. Completează propoziţia: Există un singur Dumnezeu, dar 
____ Persoane. (trei)

6. Cine este duşmanul lui Dumnezeu şi al tuturor copiilor lui 
Dumnezeu? (Satana, Diavolul)

7. Unde a fost ispitit Isus şi cât timp? (în pustiu, patruzeci de zile)
8. Care a fost prima ispită? (Satana l-a ispitit pe Isus să facă pâini 

din pietre.)
9. Ce a folosit Domnul Isus pentru a învinge ispita? (El a citat 

Cuvântul lui Dumnezeu.)
10. Cum poate Domnul Isus din cer, să ajute creştinii când au de 

înfruntat ispite? (El se roagă pentru ei, ca ei să fie păziţi să nu 
păcătuiască.)

11. Ce ai răspunde, dacă cineva ţi-ar spune: „Domnul Isus nu avea 
cum să ştie ce înseamnă să fi ispitit“? (El ştie cum este să fii 
ispitit, pentru că şi El a fost ispitit.)

12. Domnul Isus ne poate ajuta în ispitele noastre din două 
motive: unul este că a fost şi El ispitit. Care este celălalt motiv? 
(El nu a păcătuit niciodată.)

Planşa 5-6

ACM



Viaţa lui Hristos – volumul 1

42

Activitate de implicare
Folosirea Cuvântului lui Dumnezeu

Isus l-a învins pe Satana, prin folosirea Cuvântului lui Dumnezeu, 
citat din memorie. Foloseşte următoarele versete pentru a arăta 
copiilor, cum pot învăţa să învingă ispita folosind Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Dă unul din următoarele versete la fiecare grup de şase copii. 
Citeşte cu voce tare lista ispitelor de mai jos, iar copilul cu versetul 
potrivit îl citeşte şi el, pentru a da răspunsul lui Dumnezeu la ispita 
respectivă.

1. „Minciunile nu sunt păcate mari. Nu contează dacă spui acea 
minciună!“ („De aceea lăsaţi-vă de minciună: Fiecare dintre voi 
să spună aproapelui său adevărul“ Efeseni 4:25a.)

2. „Eşti prea slab, pentru a rezista ispitei.“ („Cel [Duhul Sfânt] ce 
este în voi, este mai mare, decât cel [Satan] ce este în lume“ 1 
Ioan 4:4b.)

3. „Nu se uită nimeni, deci poţi continua să faci lucrul acela rău!“ 
(„Căci El vede până la marginile pământului, zăreste totul sub 
ceruri“ Iov 28:24.)

4. Isus este departe, în cer. Pentru El nu contează dacă înşeli sau 
nu. Continuă!“ („Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte 
înşelătoare! Psalmul 34:13.)

5. Eşti considerat deştept dacă nu asculţi de părinţii tăi! („Copii, 
ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept“ Efeseni 6:1.)

6. „Ia banii aceia!“ („Să nu furi!“ Exod 20:15.)
Multiplică foaia de lucru pentru acasă (pagina 56) pentru fiecare 

copil.
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Schiţa lecţiei

Introducere
„Iată Mielul lui Dumnezeu!“

Desfăşurarea evenimentelor
1. Andrei şi Ioan Îl urmează pe Domnul Isus 

 ACN
2. Ei rămân cu Isus în acea zi
3. Andrei îl aduce pe Simon la El 
4. Simon devine ucenic
5. Filip devine ucenic
6. Natanael (Bartolomeu) devine ucenic 

 ACN
7. Unii spun altora despre Domnul Isus 

 ACM
8. Petru, Andrei, Iacov şi Ioan lucrează la 

mrejele lor
9. Domnul Isus: „Veniţi după Mine …“ 

10. Ei îşi lasă mrejele şi Îl urmează
11. Domnul Isus îl cheamă pe Matei 

 ACN, ACM
12. Domnul Isus Se roagă

Punct culminant
El îi alege pe „cei doisprezece“

Concluzie
El îi învaţă ACM
El îi trimite în lume ACM, ACN

Texte biblice pentru învăţător 

Ioan 1:29, 35-50; Marcu 1:16-20; Marcu 2:13-17; 
Luca 6:12-16

Adevăr Central

Isus Hristos cheamă şi astăzi oameni la Sine, 
pentru a fi ucenicii Lui

Aplicaţie
Nemântuit: Ascultă chemarea Lui atunci când 

vorbeşte inimii tale. 
Mântuit: Continuă să-I fii un ucenic credin-

cios. 

Verset de memorat
„Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepe-
de de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă 
urmeze“ Luca 9:23.

Ajutoare vizuale
•	 Planşele: 4-2, 4-3 şi de la 6-1 la 6-6 sau
•	 Figurile: 20, 30, 33 şi de la 40 la 49
•	 Fundaluri (opţional): scenă cu malul mării şi 

scenă de exterior.
•	 Adevărul central este vizualizat în caietul 

de idei din pachetul pregătit special pentru 
această serie de lecţii (dacă nu îl ai, comandă-l 
de la AMEC).

•	 Este indicat să scrii pe foi de hârtie cuvintele: 
„încrede-te“, „spune“, „părăseşte“, „învaţă“ 
şi „ascultă“ – foloseşte-le în timp ce predai 
această lecţie. 

Activitate de implicare
•	 Carioca şi tablă albă sau o foaie mare de hârtie 

albă
•	 Multiplică dreptunghiurile cu cele trei urme 

de tălpi de la pagina 57, astfel încât fiecare 
copil să aibă câte un dreptunghi.

•	 Foarfece, lipici şi carton colorat

Lecţia 6
Domnul Isus Hristos îşi cheamă ucenicii
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Activitate evanghelistică
Viaţa de după moarte? 

Te-ai gândit vreodată la moarte? Cei mai mulţi copii nu se gândesc 
la ea până când nu le moare cineva drag. Ce crezi că se întâmplă după 
moarte?
Permite copiilor să răspundă. 

Arată planşa cu X. 

Unii copii cred că nu se întâmplă nimic după ce mor. Trupul lor va 
fi îngropat şi ei nu vor mai exista. Dar Biblia ne învaţă că tu ai un trup 
şi un suflet. Într-o zi trupul tău va muri, dar sufletul tău va trăi pentru 
totdeauna. 
Arată planşa cu săgeata circulară.

Unii copii ştiu că ei au un suflet viu, dar cred că sufletul lor se 
va întoarce înapoi pe pământ ca o persoană sau creatură diferită. 
Aceasta se numeşte reîncarnare. Dar Dumnezeu spune în Cuvântul 
Lui: „Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea 
vine judecata“ (Evrei 9:27). Fiecare dintre noi va părăsi viaţa aceasta o 
singură dată, apoi ne vom înfăţişa înaintea lui Dumnezeu şi soarta ne 
va fi hotărâtă pentru veşnicie. 
Arată planşa cu săgeata care arată în sus.

Unii copii ştiu că ei au un suflet viu şi o singură viaţă pe pământ, 
dar ei cred că vor merge automat în cer într-o zi. Este aceasta adevărat? 
Permite copiilor să răspundă. 

Arată planşa cu săgeţile care arată în sus şi în jos. 

Adevărul este că unii vor merge să fie cu Dumnezeu în cer, iar 
alţii vor fi separaţi de El pentru totdeauna în iad. Biblia spune „toţi au 
păcătuit“ (Romani 3:23). Toţi suntem păcătoşi. Toţi am făcut lucruri 
greşite, care au încălcat legea lui Dumnezeu şi El spune că orice 
persoană care păcătuieşte merită moartea (despărţirea de Dumnezeu 
pentru totdeauna în iad). 
Arată planşa cu crucea.

Dar Dumnezeu te iubeşte şi El îţi oferă o cale prin care păcatele 
tale pot fi iertate. El L-a trimis pe Fiul Său, Domnul Isus, pe pământ 
să moară pentru păcatele tale. Biblia spune: „Hristos, de asemenea, a 
suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca 
să ne aducă la Dumnezeu“ (1 Petru 3:18). Isus a murit în locul tău. El 
a  luat pedeapsa pe care o meritai tu, ca astfel să poată să te împace 
pe tine cu Dumnezeu. Apoi El a revenit la viaţă. Dacă nu te-ai încrezut 
încă în Isus ca Mântuitor personal, poţi să faci lucrul acesta chiar astăzi. 
Ascultă cu atenţie, şi în timpul lecţiei ce va urma vei afla mai multe 
despre aceasta.

Fă nişte planşe simple sau 
desenează fiecare simbol de mai jos 
pe o tablă care se poate şterge.
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Lecţia

Scena 1 
Fundal opţional: scenă cu malul mării. Pune-l pe Ioan Botezătorul (33), mulţimea (20) şi pe 
Isus (40). 

„Iată“, a spus El, şi toată lumea s-a uitat. „Iată Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii“, a spus Ioan (Ioan 1:29).

Probabil că unii din cei ce-l urmau pe Ioan au rămas pe gânduri. 
„Mielul lui Dumnezeu?!“ Poate ei s-au gândit la mieii de pe altarul de la 
templul din Ierusalim. Mieii erau înjunghiaţi unul după altul, şi sângele 
se scurgea din trupul lor. Acei miei mureau pentru păcate. Dar ei nu 
îndepărtau păcatele celor care-i aduceau ca jertfă. Dumnezeu a plănuit 
ca acest lucru să se facă până când avea să vină Fiul Său, Domnul Isus 
Hristos, care era Mielul lui Dumnezeu. 
Înlocuieşte pentru puţin timp pe Isus(40) cu figura 30.

Sângele Său, vărsat pe cruce, avea să ridice păcatul lumii. După 
aceea nu avea să mai fie nevoie să moară nici măcar un miel pentru 
păcat şi nu mai era nevoie de alte sacrificii. „Păcatul lumii“, spusese Ioan. 
Da, toată lumea a păcătuit. Din cauza păcatului nostru, a neascultării 
noastre de Dumnezeu, a murit Domnul Isus.
Îndepărtează toate figurile. 

Scena 2 
Fundal opţional: scenă cu malul mării. Pune pe Andrei (41) şi pe Ioan (42). 

Doi dintre ucenicii lui Ioan erau împreună cu el a doua zi, când 
Domnul Isus era în trecere pe acolo. 

Ioan a spus din nou: „Iată Mielul lui Dumnezeu“ (Ioan 1:36). 
Imediat acei doi ucenici l-au părăsit şi au mers după Isus. Ei doreau 

să înveţe mai multe de la El, Mielul lui Dumnezeu. Ei aveau să devină 
ucenicii Lui, adică aceia care Îl vor urma. Aceasta ne face să ne gândim 
la ceea ce înseamnă un ucenic al Domnului Isus. Un ucenic este unul 
care şi-a pus încrederea în Domnul Isus ca Miel al lui Dumnezeu, care 
a murit pentru păcatele lui. Isus Hristos este încă Mielul lui Dumnezeu 
care a fost sacrificat o dată pentru totdeauna pentru păcat. El încă 
cheamă la Sine bărbaţi şi femei, băieţi şi fete, pentru a fi ucenicii Lui. 
A asculta de chemarea Lui înseamnă a te încrede în El, în Acela care 
a murit pentru păcatul tău, şi a depinde numai de El, pentru a avea 
păcatele iertate şi pentru a fi curat pentru totdeauna înaintea lui 
Dumnezeu.
Pune foaia de hârtie cu „încrede-te“.

În felul acesta poţi deveni un urmaş sau un ucenic al Domnului 
Isus – Mielul lui Dumnezeu. Încrederea în Domnul Isus este începutul 
unei vieţi de ascultare faţă de El. 
Pune pe Isus (40).

Fiul lui Dumnezeu S-a întors spre ei. „Ce căutaţi?“ i-a întrebat El. 
„Învăţătorule, unde locuieşti?“, L-au întrebat ei. 
„Veniţi şi vedeţi“, le-a spus Domnul Isus. 
Şi aşa au făcut. Au rămas cu El toată ziua. Cei doi ucenici care L-au 

urmat pe Ioan erau învăţaţi acum chiar de Domnul Isus. Ce lucruri 

Planşa 4-2

Planşa 4-3

Planşa 6-1

ACN
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minunate au învăţat în acea zi cei doi oameni, Andrei şi Ioan (dar nu 
Ioan Botezătorul, ci un alt Ioan)!
Îndepărtează toate figurile.

Scena 3 
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-l pe Andrei (41).

Andrei abia aştepta să spună şi altora pe cine a găsit. Şi fratele lui, 
Simon, trebuia să audă de acest Om. 

„Simon!“, l-a strigat Ioan. „Noi L-am găsit pe Mesia!“ 
Pune-l pe Petru (43).

Nu era de mirare că Andrei era entuziasmat. Pentru că de când îşi 
amintea el, aceia care-L iubeau pe Dumnezeu vorbeau de venirea pe 
pământ a lui Mesia. Ei Îl aşteptau şi sperau că va veni. Şi iată, acum El 
era aici! Simon s-a alăturat repede lui Andrei, şi împreună s-au grăbit 
să-L găsească pe Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu.
Pune pe Isus (40).

„Tu eşti Simon“, a spus Domnul Isus. „Tu te vei numi Petru.“ 
Şi Simon care urma să se numească Petru, era la fel de bucuros, 

cum a fost şi Andrei. Poate că Andrei şi Petru i-au spus şi prietenului lor 
Filip, pentru că Filip era din acelaşi oraş.
Îndepărtează toate figurile.

Scena 4 
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-l pe Isus (40) şi pe Filip (44).

A doua zi, Domnul Isus l-a găsit pe Filip. 
„Vino după Mine“, i-a spus El. 
Şi aşa a devenit Filip ucenicul Domnului Isus. Şi Filip, de asemenea, 

a fost plin de bucurie, şi el l-a chemat pe Natanael.
Îndepărtează pe Isus (40). Pune-l pe Natanael (45).

„Noi L-am găsit pe Cel promis“, a spus el. „Cel despre care au scris 
Moise şi prorocii, fiul lui Iosif, care vine din Nazaret!“ (Filip probabil că 
nu a înţeles că Isus era Fiul lui Dumnezeu.) 

„Nazaret!“ a exclamat Natanael. „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?“
„Vino şi vezi!“ i-a răspuns Filip.

Pune-l pe Isus (40).

Când l-a văzut Isus pe Natanael, a zis: „Iată cu adevărat un israelit 
în care nu este viclenie“.

„De unde mă cunoşti?“, l-a întrebat Natanael. 
„Înainte ca să te cheme Filip, te-am văzut sub smochin“, a zis Isus. 

Era ca şi cum ar fi zis: „Te cunosc chiar dinainte ca tu să te fi gândit la 
Mine“. 

El te cunoaşte şi pe tine, aşa cum eşti. Şi te iubeşte! El te cheamă să 
te întorci din păcat şi să vii la El. El te cheamă ca să-L urmezi, la fel cum 
l-a chemat şi pe Natanael. Poate înţelegi că El te cheamă să-L urmezi, şi 
vrei să-L asculţi, dar nu ştii cum poţi să-L urmezi. 

Planşa 6-2
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Dacă vrei să mă întrebi aceasta, vino şi vorbeşte cu mine la sfârşitul 
întâlnirii noastre. Eu voi fi aici lângă tablă. Vreau să-ţi arăt din Biblie 
cum poţi fi un ucenic al Domnului Isus. 

„Învăţătorule“, a zis Natanael. „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu! Tu eşti 
Împăratul lui Israel!“ (sau Împăratul iudeilor). 

Chiar dacă Filip i-a spus lui Natanael că Domnul Isus este fiul lui 
Iosif, Natanael a crezut că El este Fiul lui Dumnezeu. Andrei l-a adus pe 
fratele lui, pe Simon; Filip l-a adus pe prietenul lui, pe Natanael. A fi un 
ucenic al Domnului Isus înseamnă a spune şi altora despre El. 
Pune foaia cu „spune“.

Ai şi tu un frate sau un prieten căruia să-i spui despre El? Poate ei 
te întreabă de ce citeşti Biblia? De ce nu râzi şi nu-ţi baţi şi tu joc de 
vecinul acela bătrân? Ai folosit ocazia să le spui că tu eşti al lui Isus 
Hristos? Poţi să-i inviţi şi pe ei aici săptămâna viitoare, să audă Cuvântul 
lui Dumnezeu. Domnul Isus încă cheamă oameni ca să fie ucenicii Lui. 
A fi un ucenic înseamnă că ţie nu îţi este ruşine să le faci cunoscut şi 
altora că tu aparţii Domnului Isus Hristos. Filip i-a spus lui Natanael 
despre Domnul.

Poate că Domnul Isus i-a zâmbit lui Natanael când i-a spus: „Lucruri 
mai mari decât acestea vei vedea“. 
Îndepărtează toate figurile.

Am învăţat despre cinci oameni care au devenit ucenicii Fiului lui 
Dumnezeu. Îţi aminteşti numele lor? Ei erau dornici să înveţe mai multe 
despre El. Ştiau că cuvintele Lui erau foarte importante. Ori de câte ori 
nu erau ocupaţi cu munca lor, doreau să fie împreună cu El.

Scena 5
Fundal opţional: scenă cu malul mării. 

Andrei, Petru şi Iacov erau pescari. Iacov, fratele lui Ioan, care 
pescuia împreună cu ei, a auzit de Domnul Isus Hristos. După ce l-au 
întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu, ei vorbeau despre El mai mult decât de 
orice altceva.
Pune pe Andrei şi Petru (46) şi pe Ioan (47). 

Într-o dimineaţă, pescarii îşi pregăteau mrejele pentru pescuit. 
Petru şi Andrei şi-au aruncat mrejele în apă şi le-au tras înapoi spălând 
pietricelele şi noroiul. Ioan şi Iacov erau în barcă împreună cu tatăl lor, 
cârpind mrejele lor.
Pune pe Isus (40).

Ridicându-şi privirile, L-au văzut pe Domnul Isus, mergând pe 
ţărm. De câte ori Îl vedeau, ei erau fericiţi. El a venit până la locul unde 
lucrau ei. 

„Veniţi după Mine“, le-a zis, „şi vă voi face pescari de oameni“ 
(Marcu 1:17). 

Bărbaţii aceia au înţeles că această chemare de a-L urma pe 
Domnul Isus este una foarte deosebită. Aceasta însemna „părăsiţi 
slujba voastră; renunţaţi la pescuitul peştilor. Veniţi şi învăţaţi despre 
Mine. Vreau să vă învăţ despre Dumnezeu şi să vă trimit în lume ca să 
aduceţi şi pe alţi oameni la Mine.“

Cum credeţi că s-au simţit ei? Poate că sentimentele lor erau 
amestecate. Era minunat să fii invitat (ales) să-L urmezi pe El. Dar să-ţi 
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părăseşti meseria? Poate s-au gândit cât de greu au muncit pentru alţi 
pescari până când au câştigat destui bani pentru a-şi cumpăra propriile 
lor bărci să le folosească pe marea Galileii; iar în acea dimineaţă ei au 
prins aşa de mult peşte. În timp ce descărcau bărcile, sortând peştii, 
oamenii aşteptau ca să cumpere peşte proaspăt. Şi de acum înainte să 
nu mai pescuiască ei în fiecare zi? Să nu mai vândă peşte? De unde vor 
avea bani ca să aibă grijă de familiile lor? 

Dar pescarii nu s-au gândit prea mult la aceste lucruri, pentru că 
Biblia spune că „imediat“ Petru şi Andrei şi-au părăsit mrejele şi L-au 
urmat pe Isus (Marcu 1:18). Iacov şi Ioan l-au părăsit pe tatăl lor şi au 
părăsit afacerile lor pescăreşti (Marcu 1:19-20). Domnul Isus i-a ales, şi 
ei L-au urmat.
Îndepărtează toate figurile. 

Scena 6
Fundal opţional: scenă de exterior. 

Domnul Isus a spus că Dumnezeu-Tatăl cunoaşte toate nevoile 
noastre, iar dacă Îi dăm Lui primul loc în viaţa noastră, El va purta de 
grijă pentru toate nevoile noastre (Matei 6:31-33). De aceea ucenicii 
doreau să se încreadă în Domnul Isus. Ştiau că Dumnezeu îi iubeşte, şi 
credeau că El le va purta de grijă.

Poate că le-a venit greu acestor pescari să creadă că Isus putea 
să iubească pe oricine. Adesea treceau pe lângă locul unde lucra 
Matei – vameşul. Cei mai mulţi oameni îl urau. De obicei vameşii erau 
necinstiţi. 
Pune pe Matei (48). 

Ei luau adesea bani de la cei ce plăteau taxe, bani care nu li s-ar fi 
cuvenit. Matei stătea în fiecare zi, în locul unde îşi desfăşura serviciul 
său pe ţărmul mării Galileii. Într-o zi, Domnul Isus a trecut pe acolo. 
Oamenii s-au înghesuit în jurul Lui. 
Pune mulţimea (20) şi pe Isus (40).

Probabil că Andrei, Petru şi ceilalţi ucenici erau împreună cu El. Dar 
Domnul Isus s-a uitat ţintă la Matei.

„Vino după Mine“, i-a spus El.
Chiar în acea clipă, Matei şi-a părăsit biroul şi banii, şi L-a urmat!
Petru şi Ioan şi-au părăsit bărcile, iar Matei şi-a părăsit slujba de 

vameş. Ca să fii un ucenic al Domnului Isus, trebuie să părăseşti ceva. 
Pune foaia de hârtie cu „părăseşte“. 

Pentru tine poate nu înseamnă să-ţi părăseşti casa sau şcoala, 
dar va însemna să părăseşti orice lucru rău din viaţa ta. Limbaj urât, 
tovărăşii rele, obiceiuri rele, mânia … tu ştii care sunt toate acestea. Eşti 
pregătit să părăseşti aceste lucruri? Poate să însemneze să-ţi schimbi 
ideile şi opiniile tale, şi să crezi ceea ce învaţă Biblia. Tu ştii în inima ta 
ce trebuie să părăseşti. 

Poate eşti ucenic al Lui, dar în viaţa ta sunt lucruri care au devenit 
mai importante decât Domnul Isus. Poate dacă este un program bun la 
televizor preferi să-l urmăreşti şi lipseşti de la Şcoala Duminicală? Sau 
dacă prietenul tău te roagă să te joci cu el, preferi să faci aceasta în loc 
să mergi la Grupul Vestea Bună? Roagă-L pe Dumnezeu să te ierte şi să 
te ajute să devii un ucenic mai credincios al Lui. 
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Am aflat deja despre şapte ucenici care au fost chemaţi de Isus să 
lucreze pentru El. Haideţi să-i numim: Andrei şi Petru, Iacov şi Ioan, Filip 
şi Natanael (care este numit şi Bartolomeu) şi Matei. Domnul Isus dorea 
doisprezece oameni pentru a-i trimite în lucrarea Lui. 

La sfârşitul zilei sabatului, Domnul Isus s-a urcat pe munte. 
Îndepărtează pe Isus (40).

Biblia ne spune că s-a dus acolo ca să Se roage. El S-a rugat toată 
noaptea. Se pregătea să aleagă şi alţi ucenici, pentru a-i trimite în 
lucrarea Lui. Era important să fie aleşi cei mai potriviţi ucenici. Astfel, El 
a vorbit toată noaptea despre aceasta împreună cu Tatăl Său.
Îndepărtează toate figurile.

Dimineaţa, când s-a coborât de pe munte, era probabil un 
grup mare de ucenici (oameni care învăţau de la El) care-L aşteptau. 
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „A ales dintre ei doisprezece“ (Luca 
6:13). Deja am numit şapte dintre ei. Au mai fost cinci: Toma, un alt 
Iacov, Simon, Tadeu şi Iuda Iscarioteanul.

Scena 7
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-L pe Isus şi pe ucenici (49).

„Aceşti oameni nu au auzit niciodată un Învăţător ca Domnul 
Isus Hristos. Le plăceau foarte mult acele momente când, departe de 
mulţime, ei stăteau şi ascultau pe acest Învăţător minunat. Domnul 
Isus a petrecut mult timp împreună cu ucenicii Săi, învăţându-i despre 
Dumnezeu şi despre calea Lui. Uneori păreau că înţeleg foarte greu, 
dar El era răbdător cu ei, căci învăţătura primită de la Domnul Isus este 
un lucru important pentru orice ucenic. 

Domnul Isus mai cheamă încă oameni pentru a fi ucenicii Lui. 
Dacă eşti ucenicul Lui sau dacă vei deveni, vei învăţa de la El. Desigur, 
nu vei putea sta pe munte împreună cu El, aşa cum stăteau ucenicii, 
dar vei învăţa de la El citind Biblia. Trebuie să asculţi cu atenţie de câte 
ori este citit sau explicat Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eşti destul de 
mare, încât să citeşti singur Biblia, trebuie să o faci în fiecare zi, mai ales 
dacă aparţii Domnului Isus. Dacă vrei să discuţi cu mine despre felul 
cum să citeşti zilnic un text din Biblie, întreabă-mă la sfârşit. Ucenicii 
învaţă întotdeauna de la Isus Hristos şi din Cuvântul Lui scris în Biblie. 
Pune foaia de hârtie cu „învaţă“.

Chiar dacă trăieşti mulţi ani şi ajungi în vârstă, încă mai ai multe de 
învăţat! 

După ce au învăţat multe lucruri, Domnul Isus i-a trimis pe ucenici 
în lume, să lucreze pentru El. Ei nu au spus: „Noi nu vrem să mergem“. 
Au făcut ceea ce le-a spus Stăpânul lor. Ştiau că a fi ucenic înseamnă a 
asculta de El.
Pune foaia de hârtie cu „ascultă“.

Acelaşi lucru înseamnă şi pentru tine, dacă vrei să fii ucenicul 
Lui. Când te încrezi în Domnul Isus – Mielul lui Dumnezeu – ca să fii 
curăţit de păcat, atunci începi o viaţă de ascultare faţă de El. În timp 
ce citeşti Biblia, tu înveţi cum vrea El să fii, şi apoi asculţi de El. Ştii, de 
exemplu, că Dumnezeu spune: „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii 
voştri“ (Efeseni 6:1). Ca ucenic, tu eşti ascultător de Dumnezeu atunci 
când eşti ascultător acasă, chiar dacă uneori nu îţi convine. Arăţi că eşti 
ucenicul Domnului Isus fiind ascultător de El. 
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Domnul Isus cheamă tot felul de oameni şi tot felul de copii ca să 
fie ucenicii Lui. Ştii tu, în inima ta, că astăzi El te cheamă şi pe tine? El 
îţi spune: „Vino după Mine!“ Dacă vrei într-adevăr să fii ucenicul Lui, 
spune-I în inima ta: „Miel scump al lui Dumnezeu, Îţi mulţumesc că 
ai murit pentru mine. Te rog curăţeşte-mă de toate păcatele mele şi 
fă-mă ucenicul Tău.“ 

Poate eşti ucenicul Lui, dar după ce ai învăţat despre faptul că 
trebuie „să te încrezi“, „să mărturiseşti“, „să părăseşti“, „să înveţi“ şi „să 
asculţi“, îţi dai seama că sunt anumite lucruri în viaţa ta care nu-I plac 
Stăpânului tău. Spune-I Lui toate acestea, roagă-L să te ierte şi să te 
ajute să fii un ucenic mai bun.

Întrebări de recapitulare
1. De ce mai este Isus numit „Mielul lui Dumnezeu“? (Mieii 

mureau pentru păcate. Ei erau sacrificaţi, iar sângele lor era 
vărsat la altar în templu. Mai târziu Isus avea să moară pentru a 
îndepărta păcatele noastre.)

2. De ce au ales cei doi bărbaţi care erau cu Ioan Botezătorul să 
Îl urmeze pe Isus? (Ei doreau să înveţe mai mult de la El.)

3. Cum devine astăzi un copil ucenic al lui Isus? (Încredinţându-şi 
viaţa Domnului Isus, ca Miel al lui Dumnezeu, care a murit 
pentru păcatul lui.)

4. De ce a vorbit Andrei cu fratele său Simon? (Dumnezeu 
promisese să trimită pe Mesia, iar acum că Andrei găsise pe 
Mântuitorul, el dorea ca şi Simon să-l găsească.) 

5. Care a fost lucrul important, pe care l-au facut Andrei şi Filip, 
ceva ce fiecare ucenic ar trebui să facă? (Ei au spus altora 
despre Isus.)

6. Ce a dorit să spună Isus, când a spus pescarilor: „Veniţi după 
Mine şi vă voi face pescari de oameni“? („Părăsiţi munca 
voastră; încetaţi să mai pescuiţi peşti. Veniţi şi învăţaţi despre 
Mine. Vreau să vă învăţ despre Dumnezeu şi să vă trimit în lume 
ca să chemaţi şi alţi oameni la Mine.“)

7. Cei patru pescari au părăsit imediat bărcile şi meseria lor. De 
ce a fost aceasta o decizie foarte importantă, poate destul 
de greu de luat? (Pentru ei, a-L urma pe Hristos, însemna să 
renunţe la meseria lor.)

8. Să presupunem că primii ucenici au fost surprinşi, când Isus 
l-a chemat şi pe Matei. De ce s-ar fi putut întâmpla lucrul 
acesta? (Matei era un vameş şi majoritatea oamenilor urau 
vameşii, pentru că aceştia erau de obicei necinstiţi.)

9. Pentru a deveni un ucenic al lui Isus tu trebuie să fii pregătit 
să părăseşti unele lucruri. Care ar putea fi acestea? (De ex. un 
limbaj urât, prieteni răi, un obicei rău.)

10. Uneori chiar şi ucenicii lui Isus trebuie să părăsească anumite 
lucruri, tocmai pentru că ei Îl iubesc pe El mai presus decât 
orice. Daţi unul sau două exemple.

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1. De ce mai este Isus numit „Mielul lui Dumnezeu“? (El Şi-a dat 

viaţa pentru păcatul nostru.)
2. Ce au făcut bărbaţii, când Isus i-a chemat? (L-au urmat pe El.)

ACN
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3. Cum poţi să-L urmezi tu pe Isus? (Crede în El ca Mântuitor al 
tău şi urmează-L.)

4. Ce a făcut Isus, înainte de a-i alege pe cei doisprezece ucenici 
ai Săi? (El s-a rugat.)

Activitate de implicare
Urmează-L pe Isus

Multiplică cele trei urme de tălpi (pagina 57) pentru fiecare copil. 
Copiii pot decupa urmele şi le pot aplica pe carton colorat.

Dacă eşti un ucenic al Domnului Isus, decupează aceste trei urme. 
Lipeşte-le pe un carton şi ţine-le în Biblia ta.
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Dumnezeu-
Fiul

Bebeluş

Isus Hristos este Dumnezeu-Fiul 
Activitate de implicare pentru preşcolari – lecţia 1
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La şcoală La biserică

Cu prietenii În timpul mesei

Când joc sport Acasă

Cu banii În rugăciune

Adevărata închinare 
Activitate de implicare – lecţia 3
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Împărăţia lui Isus 
Activitate de implicare – lecţia 3
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Folosirea Cuvântului lui Dumnezeu 
Activitate de implicare – lecţia 5

Satana minte  Adevărul lui Dumnezeu
Minciunile nu sunt păcate mari. Nu 
contează dacă spui acea minciună!“

 „De aceea lăsaţi-vă de minciună: Fiecare dintre voi să 
spună aproapelui său adevărul“ Efes. 4:25a.

„Eşti prea slab, pentru a rezista ispitei.“  „Cel [Duhul Sfânt] ce este în voi, este mai mare, decât cel 
[Satan] ce este în lume“ 1 Ioan 4:4b.

„Nu se uită nimeni, deci poţi continua să 
faci lucrul acela rău!“

 „Căci El vede până la marginile pământului, zăreşte totul 
sub ceruri“ Iov 28:24.

„Isus este departe, în cer. Pentru El nu 
contează dacă înşeli sau nu. Continuă!“

 „Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!“ 
Ps 34:13

Eşti considerat deştept dacă nu asculţi de 
părinţii tăi!

 „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este 
drept“ Efes. 6:1.

„Ia banii aceia!“  „Să nu furi!“ Exod 20:15.

Satana minte  Adevărul lui Dumnezeu
Minciunile nu sunt păcate mari. Nu 
contează dacă spui acea minciună!“

 „De aceea lăsaţi-vă de minciună: Fiecare dintre voi să 
spună aproapelui său adevărul“ Efes. 4:25a.

„Eşti prea slab, pentru a rezista ispitei.“  „Cel [Duhul Sfânt] ce este în voi, este mai mare, decât cel 
[Satan] ce este în lume“ 1 Ioan 4:4b.

„Nu se uită nimeni, deci poţi continua să 
faci lucrul acela rău!“

 „Căci El vede până la marginile pământului, zăreşte totul 
sub ceruri“ Iov 28:24.

„Isus este departe, în cer. Pentru El nu 
contează dacă înşeli sau nu. Continuă!“

 „Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!“ 
Ps 34:13

Eşti considerat deştept dacă nu asculţi de 
părinţii tăi!

 „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este 
drept“ Efes. 6:1.

„Ia banii aceia!“  „Să nu furi!“ Exod 20:15.

Satana minte  Adevărul lui Dumnezeu
Minciunile nu sunt păcate mari. Nu 
contează dacă spui acea minciună!“

 „De aceea lăsaţi-vă de minciună: Fiecare dintre voi să 
spună aproapelui său adevărul“ Efes. 4:25a.

„Eşti prea slab, pentru a rezista ispitei.“  „Cel [Duhul Sfânt] ce este în voi, este mai mare, decât cel 
[Satan] ce este în lume“ 1 Ioan 4:4b.

„Nu se uită nimeni, deci poţi continua să 
faci lucrul acela rău!“

 „Căci El vede până la marginile pământului, zăreşte totul 
sub ceruri“ Iov 28:24.

„Isus este departe, în cer. Pentru El nu 
contează dacă înşeli sau nu. Continuă!“

 „Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!“ 
Ps 34:13

Eşti considerat deştept dacă nu asculţi de 
părinţii tăi!

 „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este 
drept“ Efes. 6:1.

„Ia banii aceia!“  „Să nu furi!“ Exod 20:15.
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Urmează-L pe Isus 
Activitate de implicare – lecţia 6
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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 — încrezându-se în El ca Mântuitor 
personal (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 întâi 
ţie, apoi altor lucrători, apoi mai târziu prietenilor 
şi, dacă circumstanţele permit, unui grup sau 
bisericii.

Fotocopiază, apoi decupează şi păstrează în Biblie





Biroul Naţional
Calea Turnişorului 90; 550048 – Sibiu, România

Tel/Fax: 0269-22 99 94; 0369-40 52 55
E-mail: amec.cef@rdslink.ro

www.edituraamec.ro
www.ameccef.com 
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