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De ce să predai preşcolarilor
Fie că ai devenit învăţător de curând sau eşti unul cu multă experienţă, ai ales să îţi investeşti timpul într-una dintre 
cele mai roditoare lucrări: învăţarea preşcolarilor! De ce să predai preşcolarilor? Specialiştii susţin că primii cinci-şase 
ani din viaţa unui copil constituie perioada de dezvoltare cea mai sensibilă, receptivă şi crucială din viaţa sa. Aceşti 
ani în care el îşi dezvoltă voinţa de a învăţa, creativitatea şi capacitatea de a obţine rezultate, afectează întreg procesul 
său ulterior de învăţare. Dacă dezvoltarea intelectuală este pe jumătate încheiată la vârsta de cinci ani, atunci predarea 
Bibliei preşcolarilor aşează bazele spirituale şi intelectuale.

Din punct de vedere spiritual, preşcolarii acceptă cu entuziasm adevărul biblic, f iind 
capabili să înveţe doctrinele de bază exprimate în termeni simpli şi conciși. Unii chiar Îl 
primesc pe Hristos ca Mântuitor. Este esenţial să predai prin repetare, şi să le dai posibilitatea 
să răspundă chemării. Gândeşte-te permanent la faptul că relaţia lor cu tine, învăţătorul 
lor, le va inf luenţa relaţia lor cu Dumnezeu. Încredinţează Domnului în rugăciune lucrarea 
ta de învăţare, şi arată copiilor prin comportamentul tău dragostea lui Dumnezeu pentru 
ei. Această serie de lecţii oferă o bază pentru adevărurile Evangheliei, exemple potrivite 
de păcate şi aplicaţii biblice f ixate prin cuvinte, acţiuni şi cântece.
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Din punct de vedere f izic, muşchii principali ai preşcolarilor sunt în plină dezvoltare. Aceşti 
muşchi în creştere le pot cauza disconfort în cazul în care stau aşezaţi prea mult timp. Preşcolarii 
au nevoie de timp de joacă şi de mult spaţiu de mişcare. Au nevoie de diversitate şi activitate în 
orice context de învăţare. Pune-i să interpreteze pe roluri istorioare biblice, situaţii şi aplicaţii, 
pentru a permite mişcarea şi pentru a repeta lecţia. În această serie de lecţii găseşti activităţi de 
interpretare, poezii cu semne şi mişcare – împletite în lecţiile biblice, cântecele şi metode de 
învăţare a versetelor de memorat. 
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Din punct de vedere mental, preşcolarii pun multe întrebări, observând şi învăţând tot 
timpul. Ei învață cu toate cele cinci simţuri. Este important să foloseşti metode şi materiale 
diferite, care se adresează simţurilor lor, şi ușurează învăţarea. De asemenea, preşcolarii gândesc 
literal, având nevoie de o terminologie clară – cuvinte care înseamnă ceea ce spun. Aceasta 
nu înseamnă că nu trebuie să foloseşti niciodată cuvinte mai dif icile. Este important să le 
prezinţi noțiuni biblice pe care nu le vor învăţa în altă parte, cum ar f i „păcat“, „Mântuitor“, 
„închinare“ etc. Această serie de lecţii foloseşte cuvinte şi explicaţii alese cu grijă, şi experienţe 
senzoriale.
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Din punct de vedere social, preşcolarii consideră că lumea se învârte în jurul lor şi a 
nevoilor lor. Ei sunt limitaţi la propriul lor punct de vedere, de aceea trebuie să eviţi 
competiţia, dar să-i răsplăteşti pentru efortul individual. Ideile de bun venit, jocurile 
recapitulative şi activităţile creative şi de îmbogăţire a programului din această serie de 
lecţii oferă preşcolarilor posibilitatea de a se bucura de succes fără competiţie.
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Din punct de vedere emoţional, preşcolarii sunt sensibili, iar sentimentele lor sunt adesea 
superf iciale. Oferă-le siguranţă şi un sentiment de dragoste şi apartenenţă. Caută să dezvolţi 
respectul de sine prin comentarii pozitive despre caracterul lor, şi despre felul în care cresc şi 
în-vaţă să facă mai multe lucruri. Preşcolarii sunt încrezători, deci f ii exact şi demn de încredere. 
Câștigă-le încrederea, ţinându-ţi promisiunile şi f iind consecvent. Obiectivele de predare, 
învăţăturile de bază şi aplicaţiile din această serie de lecţii îi îndreaptă spre sursa principală de 
siguranţă şi dragoste – o relaţie personală cu Isus Hristos.
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Caracteristicile preşcolarilor
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Cum să foloseşti această serie de lecţii

Acest volum face parte dintr-un ciclu de lecţii editate 
de AMEC special pentru lucrarea cu preşcolarii. Con-
vingerea noastră este că preşcolarii pot să Îl cunoască pe 
Dumnezeu!

Acest material conţine informaţiile de care ai nevoie 
pentru a preda grupului de preşcolari cu care lucrezi.

În timp ce predai lecția, încearcă să n-o citeşti, ci să 
păstrezi contactul vizual cu copiii. O lecţie predată, 
nu citită, este mai convingătoare şi mai interesantă 
pentru copii. Învăţătorii mai experimentaţi pot expune 
ajutoarele vizuale pe un suport la nivelul ochilor copiilor. 
Aceasta permite învăţătorului să aibă mâinile libere 
pentru a ţine Biblia sau pentru alte activităţi.

Fiecare lecţie cuprinde multe posibilităţi de participare, 

prin activităţi de interpretare, poezii şi cântece cu 
semne. Evaluează nevoile grupului tău, şi alege ideile 
care se potrivesc grupului de copii cu care lucrezi.

Versetele biblice sunt citate din versiunea Cornilescu. 

Pe tot parcursul acestui material, vei descoperi următoarele 
simboluri. Fiecare dintre ele indică o anumită activitate.

 Simboluri pentru activităţi

Cântec  Activitate de 
interpretare

 Poezie 
cu semne

 Îndrumări pentru predare

 Fii pregătit şi organizat
w Studiază atent lecţia şi programul

w  Planif ică-ţi bine timpul

w  Pregăteşte-ţi un program scris şi respectă-l

w  Pregăteşte-ţi materialele

w  Fii f lexibil pentru a împlini nevoile grupului de copii

w  Fii pregătit pentru întreruperi – şi surprize!

Pregătirea programului
Vino mai devreme la clasă, înainte de sosirea primului 
copil, ca să fii pregătit pentru desfăşurarea orei. Aceasta 
oferă copiilor o senzaţie de siguranţă. 
Să ai pregătite ecusoanele. Acestea pot f i confecţionate 
din carton colorat (sau material pentru activităţi 
distractive – fun foam) şi prinse cu un ac de siguranţă 
sau cu bandă adezivă pe ambele părţi. 
Pregăteşte şi foi cu imagini pentru colorat, cărţi cu 
povestiri, care să poată f i răsfoite de copii, şi povestiri 
înregistrate sau muzică. Aceste activităţi pot f i realizate 
în diferite părţi ale camerei, şi le poţi numi „centre 
de activităţi“. Activităţile pe care le alegi trebuie să 
consolideze învăţătura lecţiei din ziua respectivă sau să 
recapituleze învăţătura din lecţia anterioară. 
Sugestiile din partea de „bun venit“ sunt destinate 
folosirii în timpul dinaintea programului. 
Aceste idei sunt simple, dar totuşi ef iciente şi necesită 
puţine pregătiri. Este bine să ai întotdeauna o activitate 
planif icată, dar uneori cea mai bună activitate pentru 
timpul dinaintea programului este de a sta pur şi simplu 
de vorbă cu copiii când sosesc.
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Stabileşte o rutină
Este important să stabileşti o rutină, şi să faci cunoscut 
copiilor ce activităţi veţi desfăşura în f iecare parte a 
camerei, şi în f iecare parte a predării. 
La începutul f iecărei lecţii este sugerat un program, ca 
linie călăuzitoare. Încearcă să urmezi programul tău, 
dar f ii sensibil la felul în care copiii răspund la f iecare 
activitate, şi adaptează-l. 
Rutina care oferă interes poate f i stabilită prin: cântece 
regulate la începutul şi sfârşitul programului; covoraşe 
pătrate pe care ei să se aşeze; locuri („centre“) ale încăperii 
destinate anumitor activităţi (de ex. centrul povestirilor, 
centrul cântecelor; centrul de lucru manual); poezii 
sau poezii cu semne, care să indice începutul anumitei 
activităţi.

Implică copiii
w  Ajutor – roagă-i pe copii să ţină planşele cu cântece 

sau alte ajutoare vizuale şi să împartă materialele.
w  Jocuri de roluri – Copiii vor să interpreteze anumite 

evenimente din lecţie.
w  Rugăciune – cere copiilor să se roage cu voce tare 

pentru anumite lucruri.
w  Cântece şi poezii cu semne – Cântă cântece cu 

semne, şi include poezii cu semne.
w  Întrebări – Pune întrebări pe parcursul predării cât şi 

în timpul de recapitulare. Lăsă timp copiilor să pună 
şi ei întrebări.

Foloseşte simţurile
O predare ef icientă va include şi experienţe care implică 
toate cele cinci simţuri: văzul, auzul, mirosul, gustul 
şi pipăitul. Când îţi planif ici lecţia şi întreaga oră, 
transpune-te în locul personajelor din povestire. Care 
dintre simţuri l-ai f i folosit, dacă ai f i fost unul dintre 
personaje? Ce ai f i văzut sau auzit? Ce ai f i mirosit sau 
gustat? Sunt în povestire obiecte sau materiale pe care 
le-ai f i atins? Aceste întrebări te vor ajuta să gândeşti 
creativ referitor la obiectele pe care le poţi aduce în clasă, 
pentru a-i ajuta pe copii să înveţe. Iată câteva exemple:

w Văzul – Vorbeşte despre ajutoarele vizuale pe care le 
foloseşti, şi pune copiilor întrebări legate de ceea ce văd.

w Auzul – Foloseşte-ţi vocea în mod creativ, pentru a 
descrie personajele din lecţie. Pune-i pe copii să imite 
sunete sau să repete dialoguri. Introdu cântece, pentru 
a întări mesajul lecţiei.

w Mirosul – Foloseşte obiecte care au legătură cu lecţia 
(de ex. alimente, condimente, parfumuri, tămâie). 
De asemenea, pune-i pe copii să mimeze că miros 

obiecte din povestire (de ex. o mâncare gătită, f lori, 
animale).

w Gustul – Dă copiilor să guste alimente menţionate 
sau deduse din lecţie.

w Pipăitul – Pregăteşte obiecte legate de lecţie, pe 
care copiii să le poată atinge. Include diferite forme, 
materiale şi obiecte din natură. Pune copiii să te ajute 
să ţii planşele, ajutoarele vizuale pentru cântece şi 
simbolurile pentru versetele de memorat.

Foloseşte ajutoare vizuale
Foloseşte imagini şi obiecte de forme, mărimi şi culori 
diferite. Ajutoarele vizuale pentru versete şi cântece pot 
f i prezentate în mai multe moduri:

w Montează-le pe nişte beţişoare;
w Fixează-le cu ajutorul unor magneţi pe spatele unei 

tăvi metalice;
w Foloseşte cârlige de rufe, pentru a le prinde de o 

sârmă;
w Aşează-le pe un suport, în buzunăraşe; 
w Lipeşte pe spatele lor bucăţi de hârtie de f lanel, de 

prosoape de bucătărie din hârtie sau de şmirghel, 
pentru a le putea folosi pe tabla de f lanelograf.

Predă cu ajutorul cântecelor
Cântecele oferă posibilități de mişcare, şi captează 
interesul ascultătorilor distraşi. Nu este necesar să-i 
înveţi pe copii cântecele cuvânt cu cuvânt. Este suf icient 
să le cânţi. Copiii vor învăţa cântecele foarte uşor, prin 
ascultare. Încearcă să incluzi multe cântece în program, 
chiar dacă nu ai înclinaţie muzicală. Adesea preşcolarii 
învaţă cântecele mai repede decât oricare altă parte a 
învăţăturii.

Recapitulează des
Consolidează lecţia în mai multe moduri. Foloseşte jocuri 
recapitulative, cântece, jocuri pe roluri, lucru manual 
şi lecţii cu obiect. Poţi şi să-i laşi pe copii să spună din 
nou lecţia, folosind ajutoarele vizuale folosite de tine la 
predarea lecţiei.
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Cum să predai celor de 2 – 3 ani
Copiii de 2 – 3 ani învață cu uşurinţă. Unii chiar 
numesc aceşti ani „vârsta descoperirii“. Deoarece 
în această grupă de vârstă variază foarte mult 
nivelul de maturitate, trebuie să f ii sensibil faţă de 
f iecare copil, în funcţie de nivelul său individual.

Programul întrunirii
Include o activitate după f iecare două sau trei 
minute de timp de predare.

Lecţia biblică
Repetă de multe ori. Această grupă de vârstă se 
dezvoltă ascultând aceeaşi lecţie de multe ori (cel 
puţin de două până la patru ori) înainte de a trece 
la o lecţie nouă.

Cântecele
Alege două sau trei cântece, pe care să le foloseşti 
pe parcursul acestei serii de lecţii. Pe parcursul 
lecţiei cântă f iecare cântec de câteva ori. Când 
foloseşti ajutoare vizuale pentru un cântec, roagă 
de f iecare dată pe alt copil să ţină ajutorul vizual. 
Continuați să cântaţi acelaşi cântec, până când 
au ținut ajutorul vizual toți copiii care au dorit 
să facă aceasta.

Versetul de memorat
La preşcolari, cheia predării versetelor de 
memorat este repetarea. Rosteşte o frază scurtă, 
şi pune-i pe copii să repete după tine. În cazul 
unui grup mic, cere f iecărui copil să repete 
versetul după tine. Foloseşte abţibilduri, pentru 
a-i încuraja şi răsplăti. Continuă să repeţi acelaşi 
verset pe parcursul ciclului de lecţii, până când 
l-au memorat toţi copiii.

Prezentarea Evangheliei
Pentru prezentarea Evangheliei folosește de 
fiecare dată același simbol (fie că e vorba de 
culoare, imagine sau formă – ex: Dumnezeu 
– cerc galben). Recapitulează Evanghelia la 
începutul fiecărei ore, printr-o cântare sau verset 
de memorat. Încheie fiecare oră cu prezentarea 
Evangheliei.

Fii prietenos
Zâmbeşte des. Vorbeşte-le copiilor la nivelul privirii 
lor. Fii personal şi încearcă să spui copiilor pe nume. 
Manifestă interes faţă de f iecare copil în parte. Fii 
răbdător şi generos cu laudele şi încurajările.

Disciplinează cu consecvenţă
Fii iubitor, dar şi hotărât în disciplinare, şi realist în 
aşteptări. Reţine că preşcolarii au nevoie de multă mişcare 
şi ocazii de a răspunde. 

Când intervin probleme de disciplină, ai grijă să judeci 
comportamentul, nu copilul (adică, problema nu este 
copilul în sine, ci comportamentul său nepotrivit). 

Gândeşte-te că o pregătire bună şi oferirea multor ocazii 
de interacţiune elimină majoritatea problemelor.

w Stabileşte reguli bine def inite şi f ii consecvent în apli- 
	 carea lor. La începutul f iecărei lecţii, repetă oral 

regulile şi chiar prin intermediul unui ajutor vizual. 
Stabi-leşte câţi copii pot participa în f iecare centru 
de activitate.

w Spune-i copilului ce trebuie să facă, nu doar ce nu 
trebuie să facă. Spune, „Fă asta“, în loc de „Nu fă 
asta.“

w Când un copil se poartă urât, întreabă-l de ce s-a 
comportat astfel. Dacă este nevoie de un timp de 
gândire, pune-l să stea singur, atâtea minute câţi ani 
are. Când timpul expiră, întreabă-l dacă este gata să 
se poarte frumos. Dacă da, se poate alătura grupului.

w Planif ică să ai un ajutor care să stea lângă copilul 
care deranjează lecţia în mod repetat. De multe ori 
simpla atingere a braţului îl ajută pe copil să f ie din 
nou atent.
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Preşcolarii şi mântuirea

Fiecare parte de predare conduce la înţelegerea unui 
adevăr biblic, sau consolidarea unui adevăr deja predat. 
În acest fel, copiii învață bazele Evangheliei, şi mult mai 
mult. 
Predă, bazându-te pe Duhul Sfânt, că El le dă înţe-
legerea spirituală, şi îi atrage la Hristos. Reţine însă şi 
faptul că preşcolarii vor cu tot dinadinsul să f ie pe placul 
învăţătorului; deci trebuie să eviţi mărturisiri de credinţă 
făcute pe această bază. 
Dacă un copil are întrebări, răspunde la nivelul copi-

lului; dacă el nu este mulţumit cu răspunsul primit 
va întreba din nou sau va pune o altă întrebare pentru 
clarif icare. Lasă copilul să stabilească ritmul, şi ai grijă să 
nu faci presiuni asupra lui, ca să-L primească pe Hristos, 
dacă aceasta nu vine din inima Lui. 
Dacă un copil înţelege clar Evanghelia şi vrea să creadă 
în Domnul, îţi vor f i de ajutor „Pașii pentru sfăturiea 
copilului“ (vezi coperta spate).

De ce să-i conduci pe preşcolari la Hristos
Poate un preşcolar să f ie mântuit? Domnul Isus a spus, 
„… dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă 
veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra 
în Împărăţia cerurilor“ (Matei 18:3). Isus a promis 
mântuirea pentru „oricine crede“ (Ioan 3:16) fără alte 
limitări. A vorbit despre „micuţi“ care cred în El, şi 
pericolul de a-i face să păcătuiască (Matei 18:6).
Shirley Wisner, care a slujit timp de mulţi ani ca instruc-
toare de învăţători, a af irmat: „Orice copil normal 
deosebeşte binele de rău înainte de vârsta preșcolară. El 
învaţă devreme că nu trebuie să facă anumite lucruri, 
pentru că sunt rele şi că dacă le va face, va f i pedepsit. 
Acelaşi copil poate f i învăţat cu uşurinţă și că Dumnezeu 
numeşte aceste lucruri păcate, şi că există un remediu 
pentru păcat.“
Statisticile arată că 85% dintre cei care decid să-L urmeze 
pe Hristos, o fac între vârstele de 4 şi 14 ani. Deci este 
clar că trebuie să-L prezentăm copiilor pe Hristos la o 
vârstă fragedă, acest lucru prezentând un avantaj. Mulţi 
creştini renumiţi L-au primit pe Isus la o vârstă fragedă. 
De exemplu, Corrie Ten Boom L-a primit la vârsta de 
cinci ani, iar dr. James Dobson și Amy Carmichael la 
vârsta de trei ani.

Cei mai mulţi copii care L-au primit pe Isus la o vârstă 
fragedă (ex. preşcolară) s-au bucurat de privilegiul de a 
f i crescuţi într-o familie creştină.
Este important ca scopul nostru principal să f ie evan-
ghelizarea copiilor. Dr. Howard Hendricks a af irmat: „Să 
ceri unui copil să trăiască viaţa creştină pe care nu o are, 
înseamnă a-ţi bate joc de el. Doar atunci când Duhul 
Sfânt locuieşte în inima unei persoane, acea persoană 
poate trăi o viaţă plăcută lui Dumnezeu.“
În Marcu 16:15, Domnul Isus ne porunceşte să predicăm 
Evanghelia „la orice făptură“. Aceasta îi include şi pe 
copii. Vestitul misionar şi explorator scoţian, David 
Livingstone, a spus: „Datoria noastră este să-i învăţăm 
pe copii despre păcat şi despre Mântuitor fără a indica 
în vreun fel o vârstă potrivită pentru acceptarea lui 
Hristos. La timpul potrivit, Duhul Sfânt îi va convinge 
de păcat.“ Dumnezeu poate să atragă un copil la Sine. 
Dacă te îndoieşti de capacitatea copilului de a comunica 
cu Dumnezeu, să nu te îndoieşti de capacitatea lui Dum-
nezeu de a comunica cu copilul.
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Plastilina, lutul, instrumentele şi costumele

Mai jos sunt prezentate câteva obiecte pentru divertisment şi învăţare. În timp ce recapitulezi lecţia, pentru o 
activitate creativă, copiii pot folosi plastilină sau lut, pentru a modela obiecte legate de lecţie. Instrumentele muzicale 
de ţinut ritmul sunt excelente să-i ajute pe copii să acompanieze cântările. Costumele oferă copiilor amuzamentul 
„costumării“ pentru interpretarea pe roluri a unor părţi diferite din lecţie.

Plastilină de casă
w	făină
w	sare
w	apă călduţă
w	un castron
w	opţional: coloranţi alimentari, vanilie sau alte   
 condimente, sclipici

Prepararea: 
Amestecă într un castron patru ceşti de făină cu una de 
sare şi 1¾ de apă călduţă. Dacă vrei, împarte aluatul 
în mai multe părţi şi adaugă colorant alimentar sau 
condimente, apoi frământă-le pe f iecare cinci sau zece 
minute. Vei obţine bulgări moi, uşor de modelat.
Păstrează plastilina într-un recipient ermetic (pungă din 
plastic, din care aerul a fost scos afară prin presare).
Dacă vrei, modelează plastilina în diferite forme. Lăsă 
formele să se usuce, dă-le copiilor să le picteze sau să le 
decoreze cu lipici şi sclipici. 
Reţete de preparare a plastilinei de casă se găsesc pe 
pagina de internet: 
http://www.injoaca.ro/tag/plastilina-de-casa/

Instrumente de ţinut ritmul
Confecţionează instrumente simple de ţinut ritmul din 
obiecte casnice, şi decorează-le cu abţibilduri, hârtie 
colorată, sclipici, carioci, creioane colorate sau alte 
materiale. (Fă acest lucru înainte de lecţie sau ca activi-
tate creativă, împreună cu copiii.) Lipeşte bine capacele 
la instrumentele care conţin orez sau fasole. Instrumente 
pentru menţinerea ritmului pot f i:

w cutiuţe din plastic cu capac, umplute cu câteva boabe 
de fasole sau orez;

w cutiuţe cu o singură deschizătură, peste care pot f i 
puse elastice pentru a obţine harfe;

w tuburile pot f i cornuri de suf lat;

w cutii din metal sau carton pot f i tobe;

w seturi de câte două beţişoare, pentru a bate ritmul;

w clopoţei prinşi cu fâşii din piele sau panglici, pentru 
clinchet de clopoţei;

w cutii de unică folosinţă, din plastic, găurite pe 
margini, de care se prind cu un f ir de lână sau o 
panglică, clopoţei pentru a obţine o tamburină

w seturi de câte două cuburi (bucăţi) f ine de lemn 
pentru ritm.

Costume biblice
Acest costum tip togă poate f i folosit pentru personaje 
biblice masculine și feminine. Foloseşte orice material, 
dar tiveşte-l pe margini. 

Foloseşte trei mărimi pentru copii: mic (60 × 120 cm), 
mediu (70 x 152 cm) şi mare (75 × 160 cm). (Pentru 
adulţi şi tineri adaptează dimensiunile după mărimea lor.) 

Confecţionează pentru f iecare togă un brâu din material.

Pentru costume simple, pot f i folosite pungi mari din 
hârtie. Decupează deschizături pentru braţe şi cap.
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Planif icarea timpului
Mai jos este prezentat un program care să te ajute să planif ici un timp de predare captivant de 30 de minute, una 
sau două ore, o dată pe săptămână sau în f iecare zi. Dacă predai o dată pe săptămână, vei descoperi că ai la dispoziţie 
numeroase activităţi – dar nu destul timp ca să le realizezi pe toate! Într-un centru de zi, aceste materiale şi idei 
suplimentare pot f i date responsabilului centrului sau educatorului, ca modalitate de repetare pe tot parcursul 
săptămânii a lecţiei predate. În cadrul unei biserici, aceste idei se încadrează bine într-un serviciu din cursul săptă-
mânii sau într-o altă întâlnire cu copiii.
Pentru a preda aceste lecţii de lunea până vinerea, alege una dintre cele trei planif icări, în funcţie de timpul disponibil. 
Dacă ai doar 30 de minute, împarte versetul de memorat şi lecţia biblică între primele patru zile după cum este 
sugerat mai jos. Un timp de recapitulare poate f i inclus zilnic sau la sfârşitul săptămânii.

Ziua I-a 
Verset de memorat

Ziua a II-a 
Lecţie biblică 

partea I-a

Ziua a III-a 
Lecţie biblică 
partea a II-a

Ziua a IV-a 
Lecţie biblică 
partea a III-a

Ziua a V-a 
Timp pentru 
recapitulare

Program
(Dacă nu se specif ică altfel, unităţile de timp sunt în minute.)

Ora de clasă 30 minute 1 oră 2 ore

Bun venit Timp 
de pregătire

Timp 
de pregătire

Timp 
de pregătire

Închinare - 5 5

Verset de memorat 5 5 10

Înviorare* 5 5 5

Lecţie biblică** 15 15 20

? Recapitulare 5 5 10

Prezentarea Evangheliei - 5 5

Gustare - - 10

Activitate creativă - 15 20

Activitate de îmbogăţire - - 25

Plecarea acasă*** - 5 10

* Foloseşte activităţile de înviorare sau cântecele cu semnele sugerate.
** Include sau omite activităţile de interpretare, după cum permite timpul.
*** În timp ce aştepţi părinţii, roagă-i pe copii să te ajute să faci ordine, repetă versetul de memorat 
 sau cântă cu ei.
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Lecţiile 1-3 Ioan 3:16 
Verset cu semne „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 

pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“ 

atât de mult a iubit … … Dumnezeu …  … lumea …
Încrucişează palmele 

pe piept.
Arată în sus. Fă un cerc cu degetul arătător 

al mâinii drepte de la umărul 
drept la cel stâng.

 … că a dat …  … pe singurul Lui 
Fiu …

… pentru ca oricine …

Adu palma deschisă 
spre tine.

*Atinge palma stângă cu degetul 
mijlociu al mâinii drepte; atinge 

palma dreaptă cu degetul mijlociu 
al mâinii stângi.

Arată spre diferiţi copii 
din grup.

… crede … … în El …  … să nu piară …
Atinge fruntea cu arătătorul, 

apoi strânge mâinile 
cu putere.

*Atinge palma stângă cu degetul 
mijlociu al mâinii drepte; atinge 

palma dreaptă cu degetul mijlociu 
al mâinii stângi.

Atinge pumnii la înălţimea 
pieptului, şi depărtează-i.

… ci să aibă viaţa … … veşnică“
Flutură degetele de la brâu 

în sus şi desparte-le 
în dreptul feţei.

Trasează un cerc 
în faţa corpului tău.

* Spune copiilor că aceasta ne aminteşte că Isus a murit pe cruce pentru noi.

Versete de memorat – semne

„Fiindcă
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Versete de memorat – semne (continuare)
Lecţia 4 1 Ioan 4:14 
 (Versetul vizualizat şi notele muzicale se găsesc în pachetul de la seria de lecţii 
 „Lucrarea Mântuitorului“, disponibil la AMEC.)
Cântă versetul          „… Tatăl a trimis pe Fiul ca să f ie Mântuitorul lumii.“
Semne:  (1) Arată în sus. 
 (2) Mişcă braţele ca şi cum ai legăna un bebeluş. 
 (3) Fă o cruce cu degetele arătătoare.
 (4) Atinge vârfurile degetelor deasupra capului pentru a forma un cerc.

Lecţiile 5 şi 6 Ioan 11:27 
Marş pe verset „… cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu …“
                      (Instrucţiunile pentru „marş pe verset“ sunt incluse în ambele lecţii.)

Citește Biblia-n fiecare zi
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Azi să ne bucurăm 
(Cântarea vizualizată 

se af lă în pachetul acestei serii de lecţii.)

(Adaptată după melodia: Ţăranul e pe câmp)

1 (1) Azi să ne bucurăm /x2
Domnul la noi S-a coborât, 
Slăvit Mântuitor. 

2 (2) Un înger a vestit /x2
Că S-a născut în Betleem, 
Isus cel profeţit. 

3 (3) Păstorii-au alergat /x2
Să-L vadă pe Mântuitorul, 
În iesle culcat. 

4 (4) O stea s-a arătat /x2
Ea i-a călăuzit pe magi, 
La Pruncul Împărat. 

Semne: (1) Bate din palme pe ritm. (2) Ţine mâinile la 
gură ca o pâlnie. (3) Aleargă pe loc. (4) Leagă-

 nă-te încet ca şi cum ai călări pe o cămilă.

Citeşte Biblia-n f iecare zi
(Cântarea vizualizată 

se af lă în pachetul acestei serii de lecţii.)

(Melodie: Vreau să te fac pescar de om)

1 (1) Citeşte Biblia-n f iecare zi, 
În f iecare zi. /x2
Citeşte Biblia-n f iecare zi, 

 (2) Dacă vrei să creşti. /x3
 (1) Citeşte Biblia-n f iecare zi, 
 (2) Dacă vrei să creşti. 

2 (3) Roagă-te în f iecare zi, 
În f iecare zi. /x2
Roagă-te în f iecare zi, 

 (2) Dacă vrei să creşti. /x3
 (3) Roagă-te în f iecare zi, 
 (2) Dacă vrei să creşti.

Semne: (1) Ţine palmele deschise ca o carte. (2) Ghemu-
ieşte-te şi ridică-te treptat înălţându-ţi braţele 
deasupra capului. (3) Uneşte palmele ca pentru 
rugăciune.

Isus, ştiu, mă iubeşte
(Cântarea vizualizată se găseşte în pachetul seriei de lecţii „Lucrarea 

Mântuitorului, pe înțelesul preșcolarilor“, disponibil la AMEC.)

1 (1) Isus, (2) ştiu, (3) mă iubeşte, 
 (4) Biblia-mi spune mie, 
 (5) Cei mici Lui îi aparţin, 
 Copilaşii (6) la El vin. 
 Da, (3) mă iubeşte, (1) El (3) mă iubeşte
 Mă iubeşte, da, (4) Biblia-mi spune aşa.

2 (7) Pentru mine (8) a murit 
 (9) Casă-n cer mi-a pregătit
 El (10) spală păcatul meu
 (11) De El m-apropii şi eu. 
 Da, (3) mă iubeşte, (1) El (3) mă iubeşte
 Mă iubeşte, da, (4) Biblia-mi spune aşa.

Semne: (1) Arată în sus. (2) Arată spre cap. (3) Îmbră-
ţişează-te. (4) Ţine palmele ca o Biblie deschisă. 
(5) Ţine palmele jos. (6) Mimează că alergi.  

 (7) Arată spre tine. (8) Formează o cruce cu 
degetele arătătoare. (9) Ridică-ți brațele și unește 
degetele pentru a forma un acoperiș. (10) Întinde 
mîinile lateral cu palmele desfăcute. (11) Arată 
spre cer, apoi spre tine.

 

Eu cred în Scriptură
(Cântarea vizualizată se găseşte în pachetul seriei de lecţii 
„Creaţia pe înţelesul preşcolarilor“, disponibilă la AMEC.)

1 (1) Eu cred în Scriptură /x3
       Sfântul Său Cuvânt.
2  (2) Eu mă-ncred în Isus /x3
       Unicul Său Fiu. 
3 (3) El muri pe cruce /x3
       Pentru-al meu păcat. 
4 (4) Viu El este astăzi /x3
       Viu cu-adevărat. 
5 (5) El pe nori revine /x3
       Şi pentru mine. 

Semne: (1) Ţine mâinile ca o Biblie deschisă. (2) Arată 
 în sus. (3) Fă o cruce cu degetele arătătoare. 
 (4) Ridică mâinile cu palmele în sus. (5) Pune 

palma dreaptă la frunte şi priveşte în sus.

Cântece – versuri şi semne

Melodia cântărilor din acest pachet, precum şi a celorlalte menţionate aici (pentru preşcolari) se af lă ori pe CD-ul 
din pachet, ori pe site-ul www.edituraamec.ro (codul de descărcare este lipit pe caietul de idei din pachet).
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Cântece – versuri şi semne (continuare)

Nu sunt mare ca munţii cei înalţi
(Cântarea vizualizată se găseşte în pachetul seriei de lecţii 

„Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“.)

1  (1) Nu sunt (2) mare ca (3) munţii cei înalţi, 
 (4) Dar pot să Îl cunosc, 
 (5) pe Cel ce i-a creat. 
 (1) Nu-s (6) puternic ca (7) râu-nvolburat 
 Dar (4) pot să Îl cunosc (5) pe El. 
 (4) Pot să-L cunosc (5) pe El, 
 Pe Dumnezeu meu. 
 
2  (5) El e (2) mare şi totul a creat, 
 (8) Pe Fiul Său L-a dat, 
 (4) ca eu să f iu (9) iertat. 
 (10) Să devin copil în familia Sa, 
 (4) Să f iu cu El totdeauna. 
 (4) Pot să-L cunosc (5) pe El 
 Pe Dumnezeul meu. 
 
3  (1) N-am văzut pe (9) Domnul Isus murind, 
 (4) Dar prin credinţă ştiu, 
 (11) că mult El m-a iubit. 
 (1) Nu-s (6) puternic, (2) mare şi (12) înţelept, 
 (4) Dar pot să Îl cunosc (5) pe El.

Semne: (1) Mişcă degetul arătător în stânga şi în dreapta 
pentru a arăta negaţia. (2) Trasează cu palmele un 
cerc mare în poziţie verticală (3) Uneşte vârfurile 
degetelor ţinând braţele ridicate pentru a forma un 
triunghi. (4) Aşează palmele mai jos de gât, una 
peste alta, pentru a arăta convingere. (5) Ridică 
degetul arătător în sus. (6) Încordează braţul 
drept pentru a-ţi arăta muşchii. (7) Mişcă braţele 
de la stânga spre dreapta, f luturând în acelaşi 
timp degetele. (8) Formează o cruce din degetele 
arătătoare. (9) Mâinile întinse lateral, cu palmele 
desfăcute. (10) Arată cu mâna dreaptă o înălţime 
mică de la pământ. (11) Îmbrăţişează-te. 

 (12) Du-ţi degetul arătător la tâmplă.  

Dumnezeu-Tatăl
(Adaptată după melodia „Podul de piatră“)

1 (1) Dumnezeu-Tatăl,
 (2) Dumnezeu-Fiul
 (3) Dumnezeu 

Duhul Sfânt
 (4) Trei uniţi în Unul /x2

(1) Dumnezeu /x2

Semne: (1) Arată în sus cu degetele arătătoare. (2) Fă o 
cruce din degetele arătătoare (3) Aşează-ţi palmele 
peste inimă. (4) Ridică trei degete, apoi unul. 

Domnul e bun
(Cântarea vizualizată se găseşte în pachetul seriei de lecţii 

„Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“.)

1 (1) Domnul (2) e bun /x2
 (3) El cu mine-i bun. 
 
2  (1) El a (4) murit /x2
 (3) Pentru-al meu păcat. 
 
3  (5) Liber sunt (6) azi /x2 
 Liber sunt azi, de mă-ncred în El. 

Semne: (1) Pumnul strâns, cu degetul arătător îndreptat în 
sus. (2) Pumnul strâns, cu degetul mare îndreptat 
în sus. (3) Pumnul strâns, cu degetul mare 
îndreptat spre tine însuţi. (4) Formează o cruce 
din degetele arătătoare. (5) Mâinile încrucişate în 
zona încheieturilor, cu pumnii strânşi. (6) Mâinile 
întinse în sus, cu palmele desfăcute.
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Iată-i, Iosif şi Maria 
(Luke 2:14)

(1) Iată-i, Iosif şi Maria, 
(2) Obosiţi de-atâta drum,
(3) Bat la f iecare uşă;
(4) Nimeni nu-i primeşte-acum.
(5) Doar un staul, cu o iesle 
(6) S-a găsit ca adăpost; 
(7) Dumnezeu-Fiul Se naşte 
(8) Să-l ierte pe păcătos. 

Semne: (1) Ridică un deget arătător, apoi pe celălalt. 
 (2) Apleacă-ţi umerii şi capul. (3) Prefă-te că baţi 

la uşă. (4) Neagă cu capul şi cu degetul arătător. 
(5) Ţine braţele înclinate formând un acoperiş. 

 (6) Aşează-ţi capul pe mâini şi prefă-te că dormi. 
(7) Ţine braţele ca şi cum ai legăna un bebeluş. 

 (8) Bate din palme în ritmul cuvintelor.

Slavă lui Dumnezeu
(Luca 2:14)

Slavă lui Dumnezeu (ecou)
În locurile preaînalte (ecou)
Şi pace pe pământ (ecou)
Între oamenii plăcuţi Lui. (ecou)

Semne: Ridică-te şi rosteşte f iecare frază, apoi aşează-te. 
Roagă-i pe copii să se ridice când repetă aceeaşi 
frază, apoi să se aşeze. 

Poezie cu semne

Azi să ne bucurăm

Dumnezeu-Tatăl



Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe înțelesul preșcolarilor

18

Lecţia 1
Nașterea lui Isus, Mântuitorul promis
Text	biblic	
pentru	învăţător

Galateni 4:4-5

Luca 1:26-38

Matei 1:16, 18-25

Luca 2:1-7

Adevăr	central Dumnezeu Şi-a împlinit promisiunea, că trimite un Mântuitor.

Aplicaţie Nemântuit: Crede că Dumnezeu L-a trimis pe Isus să f ie și Mântuitorul tău.
Mântuit:    Mulţumeşte-I lui Dumnezeu că L-a trimis pe Isus să f ie   

și Mântuitorul tău.

Verset	de	memorat „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Lui 
Fiu …“ (Ioan 3:16).

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit w CD cu muzică şi CD player
w ecusoane (pag. 83), unul pentru 

f iecare copil
w minge sau un alt obiect moale

Bun venit Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i 
pe copii pe nume şi dă-le ecusoane cu 
numele lor.

Activitate „Aruncă mingea“
 Aruncă mingea sau un alt obiect moale 

f iecărui copil, în timp ce le pui diferite 
întrebări (de ex. „Cum te cheamă?“ „Care 
este mâncarea ta preferată?“ „Care este 
culoarea ta preferată?“ „Unde-ţi place să 
mergi în vacanţă?“ „Care este animalul 
tău preferat?“)

Închinare w CD cu muzică şi CD player; 
cuvintele cântecelor (pag. 15, 
16)

w „Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“ – cântec vizualizat

w coş pentru colectă

Cântec „Isus, ştiu, mă iubeşte“
Rugăciune Condu copiii în rugăciune: „Doamne 

Dumnezeule, Îţi mulţumim că ne iubeşti. 
Îţi mulţumim că întotdeauna Îţi ţii 
promisiunile. În Numele Domnului Isus. 
Amin.“

Cântec „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“
Colectă (opţional) Dă un coş din mână în mână, şi 

permite copiilor să dăruiască. (Informează 
părinţii despre modul în care vor f i folosiţi 
banii.)

Verset de 
memorat

w PSON-n, PSON-o, PSON-p, 
PSON-q, şi PSON-r (pag. 
79, 80) – aici este versiunea 
alb-negru, pe care scrie şi 
semnif icaţia f iecărei imagini. 
Versiunea colorată a acestor 
imagini se af lă în pachetul cu 
planşe).

w instrucţiuni (pag. 21, 22)
w semne (pag. 13)

Verset Ioan 3:16
Repetare „Verset cu semne“
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Înviorare Activitate „Întinde-te şi sari“
 Ridică copiii în picioare şi pune-i să 

întindă braţele în sus, apoi să-şi atingă 
degetele de la picioare, genunchii, apoi 
să sară într-un picior şi în celălalt, iar în 
f inal să se aşeze.

Lecţie 
biblică

w textul lecţiei (pag. 24)
w planşele 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 

şi 1-6
w costume pentru Maria şi of iţerul 

roman (opţional)
w sul de hârtie
w fân sau paie

Lecţia „Naşterea lui Isus, Mântuitorul promis“
 Predă întreaga lecţie sau câte o parte la 

f iecare program. Pentru ca mâinile să-ţi 
f ie libere pentru activităţile din cadrul 
lecţiei, pune planşele pe un stativ, la 
nivelul privirii copiilor.

? Recapitulare w iesle şi f iguri (pag. 84, 85)
w întrebări (pag. 27)

Joc „Adaugă o figură“
De f iecare dată când un copil răspunde la 
o întrebare, pune o f igură la scena naşterii.

Prezentarea 
Evangheliei

w instrucţiuni (pag. 23)
w imagini cu cele patru clopote 

colorate
w PSON-a, PSON-b, PSON- c şi 

PSON-d

Prezentarea  „Clopotele Evangheliei“
Evangheliei

Gustare w pregătește o gustare (atenţie la 
copiii cu alergii alimentare)

Pauză Fă o pauză, pentru a permite copiilor să 
meargă la toaletă şi să-şi spele mâinile.

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I 
lui Dumnezeu pentru gustare.

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea 
lecţiei.(Notă: pe parcursul lecţiei dă 
copiilor să guste diferite alimente, pentru 
a ajuta procesul de învăţare, dar acestea 
trebuie să f ie în cantităţi mici, ca să nu 
înlocuiască gustarea obişnuită.)

Activitate 
creativă

(alege una)

w PSON-n, PSON-o, PSON-p, 
PSON-q, şi PSON-r (pag. 79, 
80) un set pentru f iecare copil

w creioane colorate sau carioci
w foarfece
w plicuri, câte unul pentru f iecare 

copil
w f işă de lucru manual, câte una 

pentru f iecare copil
w fân
w lipici
w plastilină sau lut (pag. 8)

Lucru manual „Joc Ioan 3:16“
 Pune fiecare copil să coloreze şi să taie un 

set de simboluri al versetului, şi să le pună 
într-un plic cu numele lui pe el. Acestea 
pot f i folosite într-un joc de „citire“ a 
versetului. (Cei mai mulţi preşcolari nu 
pot citi, dar pot „citi“ imagini.) Adaugă 
imiaginile noi la lecţiile 2 şi 3, pentru a 
completa versetul. Dacă ai timp după 
lecţia 3, pune-i pe copii să-şi spună 
versetul unii altora, înainte de a le da 
jocurile complete acasă.

Fişă de lucru    „Isus S-a născut într-un staul“
manual Ajută f iecare copil să lipească fân pe iesle.
Plastilină „În staul“
 Încurajează copiii să creeze ceva ce ar f i 

putut vedea în staul în noaptea în care 
S-a născut Isus: animale, Copilul Isus etc. 
Foloseşte timpul acesta pentru a recapitula 
lecţia.
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Activitate de 
îmbogăţire

(alege una)

w costume (de ex. nimb pentru 
înger, eşarfă pentru a acoperi 
capul Mariei, robă pentru Iosif – 
vezi pag. 8 pentru idei)

w f iguri pentru scena naşterii 
(toate cu excepţia păstorului – 
pag. 84, 85)

Scenetă „Se naşte Isus“
Pune-i pe copii să joace pe roluri 
povestirea, în timp ce tu o spui din nou. 
Stabilește-le rolurile şi dă-le costume 
simple.

Recapitulare Dă-i f iecărui copil o figură pentru 
personajul din povestire, pe care să-l 
reprezinte. Pune copilului o întrebare, la 
care personajul său ar putea răspunde (de 
ex. întreab-o pe Maria cine i-a spus că va 
f i mama lui Isus; întreabă-l pe Iosif cine 
i-a spus s-o ia pe Maria de soţie).
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Predarea	versetului	de	memorat
Verset de memorat

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu …“ (Ioan 3:16).

Introducere

Vă place să primiţi mesaje? Poate vă place să vorbiţi la telefon sau să 
primiţi scrisori prin poştă. Vă place să primiți scrisori de la oamenii 
pe care-i cunoaşteți şi-i iubiți, nu-i aşa?

Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Dumnezeu, care vă iubeşte şi vă cunoaşte cel mai bine, are astăzi 
un mesaj special pentru voi.

Prezentare

Fiecare dintre voi locuieşte la o anumită adresă. De aceea poştaşul 
ştie unde să vă aducă scrisorile. Şi versetul nostru se af lă la o anumită 
adresă în Biblie – Ioan 3:16.

Spune adresa de trei ori, împreună cu copiii, închizându-vă şi deschi-
zându-vă mâinile ca pe o Biblie.

Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la 
semnul pus la Ioan 3:16.

Citeşte versetul, apoi arată imaginile PSON-n, PSON-o, PSON-p, 
PSON-q, şi PSON-r.

Explicaţie

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea … Dumnezeu a creat 
lumea. Dumnezeu a făcut totul din nimic – soarele (arată în sus), 
pământul (arată în jos), pe voi (arată spre copii) şi pe mine (arată 
spre tine). Dumnezeu ne iubeşte atât de mult (îmbrăţişează-te)! 
Chiar dacă şi voi şi eu păcătuim, şi facem lucruri care Îl întristează 
pe Dumnezeu, El tot ne iubeşte.

… încât a dat pe singurul Lui Fiu … – Dumnezeu ne-a dat un dar. 
Darul a fost sigurul Lui Fiu, care a venit să ne mântuiască de păcate. 
Isus era la Dumnezeu-Tatăl, în cer. De acolo a venit pe pământ, 
să moară pe cruce, ca să ia pedeapsa pentru păcatul tău şi al meu. 
A treia zi a înviat.

Aplicaţie

Nemântuit: Pentru că Dumnezeu L-a dat pe Fiul Lui, păcatele tale 
pot f i iertate. Dumnezeu vrea ca tu să primeşti acest 
dar al iertării, crezând în Isus ca Mântuitorul tău.
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Mântuit: Dacă crezi deja în Isus ca Mântuitor al tău, trebuie să-I 
mulţumeşti lui Dumnezeu că Şi-a ţinut promisiunea, că 
va trimite un Mântuitor. Deoarece Isus a murit pentru 
păcatele tale, tu poţi să f ii un copil al lui Dumnezeu, 
iar într-o zi să mergi în cer.

Repetare

„Verset cu semne“

Repetă versetul frază cu frază, făcând semnele de la pag. 13. 
Foloseşte apoi simbolurile, pentru a recita versetul.
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Prezentarea	Evangheliei
„Clopotele Evangheliei“
Arată clopotul auriu.

Am aici patru clopote, de culori diferite, care să vă ajute să înţelegeţi 
ce înseamnă să crezi în Isus, Mântuitorul. Clopotul auriu ne aminteşte 
de Dumnezeu şi de cer, locuinţa Lui în care străzile sunt făcute din aur. 
Dumnezeu, care ştie întotdeauna ce este bine şi face toate lucrurile aşa cum 
trebuie, este desăvârşit. Dumnezeu este desăvârşit, de aceea și cerul este un loc 
desăvârşit. Dumnezeu este Creatorul care a creat întreaga lume. Biblia spune: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ...“ (Ioan 3:16). Dumnezeu 
iubeşte lumea pe care a făcut-o – peştii, f lorile şi mai ales oamenii. Dumnezeu 
te iubeşte şi pe tine, şi vrea ca într-o bună zi să f ii cu El în cer. Dar există ceva 
care te împiedică să ajungi acolo, şi anume, păcatul. 

Arată clopotul negru.

Culoarea acestui clopot ne aminteşte de păcat, pentru că a trăi o viaţă plină 
de păcat este ca şi cum ai f i murdar sau ca şi cum ai trăi în întuneric. Păcatul 
este orice lucru pe care îl gândim, spunem sau facem, care nu este plăcut lui 
Dumnezeu. Şi tu şi eu ne-am născut cu dorinţa de a face lucrurile aşa cum 
vrem noi, nu aşa cum vrea Dumnezeu. De aceea şi tu faci lucruri pe care 
Dumnezeu le numeşte păcate.

Dă exemple de păcate sau fă referire la planşele PSON-a, PSON-b, PSON-c şi PSON-d.

Dumnezeu spune că „Toţi au păcătuit“ (Romani 3:23), iar El trebuie să 
pedepsească păcatul. Din cauza păcatului, şi tu trebuie să pieri (adică să f ii 
despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna – să nu mai ai posibilitatea niciodată 
să f ii cu El în cer).

Arată clopotul roşu. 

Acest clopot roşu ne aminteşte că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât 
L-a trimis pe Isus, Fiul Lui, să moară pe cruce, ca să ia asupra Lui pedeapsa 
pentru păcatele noastre. Ai vreun prieten care să f i luat asupra lui pedeapsa 
pe care o meritai tu, pentru ca tu să nu mai f i pedepsit?

Aşteaptă răspunsuri.

Probabil că nu. Când a murit pe cruce Isus a făcut nu numai acest lucru, ci 
mult mai mult. A luat asupra Lui pedeapsa veşnică pentru păcatul tău. Biblia 
spune că „sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat“ (1 Ioan 
1:7). După ce Isus a murit, El a fost îngropat. Dar trei zile mai târziu, a înviat. 
Astăzi El este viu, în cer la Tatăl Său.

Arată clopotul alb.

Pentru că Domnul Isus a murit și pentru tine, acum poţi şi tu să ai păcatele 
iertate. Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică“ (Ioan 3:16). Ştii că ai păcătuit? Crezi că Isus a murit, ca să te 
mântuiască (salveze) de păcate, iar apoi a înviat? Dacă da, poţi să-L primești 
pe Isus ca Mântuitor şi vei f i iertat. Vei deveni un copil al lui Dumnezeu, iar 
El te va ajuta să-L asculţi. Într-o zi vei trăi cu El pentru totdeauna în casa Lui 
din cer. Dacă vrei să crezi în Isus, şi nu ştii ce trebuie să faci, vino să vorbeşti 
cu mine (spune copiilor unde şi când).

Decupează imaginile 
celor patru clopote 
colorate. Le găsești în 
pachetul cu planșe color.
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Lecţia	–	partea	1
V-a promis vreodată cineva ceva? Poate că cineva v-a promis că la 
sfârşit de săptămână vă va duce la un loc de joacă sau vă va cumpăra 
bomboane. Te bucuri când oamenii îşi ţin promisiunile, nu-i aşa? 
Dar uneori oamenii nu pot să-şi ţină promisiunile. Vor se le țină, dar 
se întâmplă ceva care nu depinde de ei, şi atunci promisiunile sunt 
călcate. Sunt şi cazuri în care oamenii îşi încalcă în mod intenţionat 
promisiunile.

Biblia, Cartea specială pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, conţine multe 
promisiuni.
Arată-le copiilor Biblia ta.

Dumnezeu a făcut aceste promisiuni. Dumnezeu este foarte diferit de 
mine şi de tine. El este atât de puternic, încât poate să-Şi ţină toate 
promisiunile.

Dumnezeu a făcut toate lucrurile din lume bune, dar primii oameni, 
Adam şi Eva, nu au ascultat de Dumnezeu, şi toate lucrurile s-au stricat. 
Dumnezeu a promis că va trimite pe Cineva, să-i salveze de pedeapsa 
pe care trebuiau să o suporte datorită păcatelor lor. Această Persoană 
specială este Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, cunoscut şi sub numele 
de Mântuitor, pentru că El mântuieşte sau salvează oamenii de păcat.

Planşa 1-1
Înainte ca Domnul Isus să f ie trimis pe pământ, El era în cer, împreună 
cu Dumnezeu şi îngerii Săi, într-o glorie care nu se poate descrie în 
cuvinte. Dumnezeu Şi-a împlinit promisiunea, şi la timpul potrivit, L-a 
trimis pe Fiul Său, Domnul Isus, pe pământ. Aceste lucruri sunt scrise 
în Biblie. Haideţi să vedem ce este scris acolo, şi cum s-au întâmplat 
toate acestea. 

Maria era o tânără obişnuită. Ea a trăit cu mult timp în urmă într-un 
sat numit Nazaret. Aştepta cu nerăbdare să se căsătorească cu un bărbat 
numit Iosif. Ziua la care ne referim în povestire, era o zi ca oricare alta. 
Probabil Maria mătura sau făcea pâine.
Încurajează copiii să mimeze aceste activităţi – să măture podeaua, să frământe aluatul.

Planşa 1-2
Dintr-o dată, a apărut un înger. Ce şoc! Îngerii sunt mesagerii lui 
Dumnezeu. Ce reacție credeți că a avut Maria?
Aşteaptă răspunsuri copiilor.

Îngerul avea un mesaj special pentru Maria.

„Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine“ 
(vezi Luca 1:28). Aceasta însemna că, Maria era plăcută înaintea lui 
Dumnezeu.

Maria era tulburată de lucrurile pe care le auzea. Ce mesaj era acesta?!

Îngerul i-a mai spus: „Nu te teme, Marie“ (vezi Luca 1:30).
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Probabil că Maria s-a liniștit auzind aceasta. După aceea îngerul i-a 
spus ceva uimitor.

„Vei avea un f iu, care este în același timp și Fiul lui Dumnezeu. 
Dumnezeu te-a ales pe tine să f ii mama Mântuitorului promis. Îi vei 
pune numele Isus. El va f i mare. El va f i numit și Fiul lui Dumnezeu“ 
(vezi Luca 1:31-32).

Maria a crezut mesajul lui Dumnezeu, şi a spus: „Iată, roaba Domnului“ 
(vezi Luca 1:38). Prin aceste cuvinte ea spunea că va face tot ceea ce 
vrea Dumnezeu să facă ea.

Partea	2
Vestea pe care îngerul i-a dat-o Mariei era nemaipomenită. Vă puteţi 
imagina ce gânduri treceau acum prin mintea ei?

Interpretează scena următoare. O persoană care te ajută să facă acest lucru,  
îmbrăcată ca Maria, gândindu-se cu încântare la cuvintele îngerului.

„Un înger a venit să mă vadă! Avea un mesaj de la Dumnezeu. El a 
spus, «Dumnezeu este cu tine. Nu te teme, Maria! Ai fost aleasă de 
Dumnezeu. Vei avea un f iu, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a ales 
pe tine, Maria, să f ii mama Mântuitorului promis. Îl vei numi Isus, căci 
El va f i mare. Va f i Fiul lui Dumnezeu. Va domni pentru totdeauna; 
iar împărăţia Lui nu se va sfârşi niciodată.» Aceasta este cea mai bună 
veste. Mă întreb ce va spune Iosif despre toate acestea.“

Iosif nu ştia ce să creadă. Nu ştia nici ce să facă.

Planşa 1-3
În noaptea aceea, în timp ce dormea, Dumnezeu a trimis un înger la 
Iosif, care i s-a arătat în vis.

Dumnezeu ştia că Iosif nu ştia ce să facă. El îl iubea pe Iosif, şi se 
îngrijea de Iosif şi Maria.

În vis îngerul i-a spus lui Iosif: „Nu te teme să iei la tine pe Maria, 
ca nevasta ta. Copilul ei va f i Fiul lui Dumnezeu. Îi vei pune numele 
Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele Sale“ (vezi 
Matei 1:20-21).

Dacă L-ai rugat pe Isus să te mântuiască de păcatele tale, mulţumeşte-I 
în f iecare zi lui Dumnezeu că Şi-a ţinut promisiunea, şi că te-a mântuit.

Când Iosif s-a trezit a făcut ce i-a spus îngerul. L-a ascultat pe 
Dumnezeu şi s-a căsătorit cu Maria.

Planşa 1-4
Iosif era tâmplar. Făcea obiecte din lemn.

Să mimăm că suntem tâmplari ca Iosif, bătând cu ciocanul şi tăind 
lemnul cu f ierăstrăul.

Îndeamnă copiii să mimeze că sunt tâmplari.
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Partea	3
Dumnezeu promisese că va trimite un Mântuitor. El spusese şi unde 
urma să Se nască acel Mântuitor (Mica 5:2). El urma să Se nască  
într-un sat numit Betleem. Dar Maria şi Iosif locuiau în Nazaret. Îşi 
va ţine Dumnezeu promisiunea? Da!
Dumnezeu l-a folosit chiar pe împăratul roman, Cezar August, pentru 
a-Şi împlini promisiunea. Într-o zi în Nazaret a sosit un mesager al 
împăratului.

Citeşte următoarele cuvinte de pe un sul. O persoană care te ajută să se îmbrace 
în soldat roman, și să citească mesajul.

„Împăratul, Cezar August, spune că f iecare trebuie să meargă în locul 
din care se trage familia lui, să se înregistreze.“

Familia lui Iosif era din Betleem, deci el şi Maria trebuiau să meargă 
din Nazaret la Betleem. Era un drum lung, iar în acele zile nu erau 
maşini, trenuri sau avioane. Dacă aveai de făcut o călătorie, trebuia 
să mergi pe jos sau călare pe măgar. Se apropia timpul în care Maria 
trebuia să nască, deci poate că Maria a călătorit pe măgar.

Planşa 1-5
Probabil că le-au trebuit câteva zile să ajungă la Betleem.

Mimaţi că strângeţi provizii şi călătoriţi spre Betleem, oprindu-vă să mâncaţi 
şi să dormiţi pe drum. Dacă ai un grup mare de copii, este mai bine să-i pui să 
meargă pe loc, decât în jurul încăperii.

Când au sosit în Betleem, Maria şi Iosif nu au găsit niciun loc în care 
să înopteze. Betleemul nu era un oraş mare, şi mulţi oameni merseseră 
acolo pentru a f i înregistraţi. Hanul (un loc ca un hotel) era plin. Se 
apropia tot mai mult timpul ca Maria să nască, deci trebuiau să găsească 
un loc. Unde puteau merge? Ce puteau face?

Planşa 1-6
Maria şi Iosif au mers într-un staul, un loc în care stăteau de obicei 
animalele. Acolo S-a născut bebeluşul. Maria L-a învelit în scutece şi 
L-a culcat într-o iesle.

Ieslea era locul în care se punea nutrețul pentru animale. Poate că Iosif 
a curăţit ieslea, şi a pus paie curate. 

Să mimăm că măturăm staulul, aşa cum probabil a făcut Iosif.
Adu nişte fân sau paie pe care copiii să le poată atinge şi mirosi.

Dumnezeu Îşi ţinuse promisiunea şi Îl trimisese pe Mântuitorul Isus. 
Dumnezeu Îşi ţine întotdeauna promisiunile. Dumnezeu L-a trimis pe 
Isus să f ie și Mântuitorul tău. După câţiva ani, Isus a murit pe cruce, 
a fost îngropat şi a treia zi a înviat. Când a murit, Isus a luat pedeapsa 
pentru lucrurile rele pe care le-am făcut noi, tu şi eu. Păcatul este orice 
lucru pe care-l gândim, îl spunem sau îl facem, şi care încalcă legea lui 
Dumnezeu. Când nu asculţi de părinți, încalci legea lui Dumnezeu. 
Păcat este şi atunci când nu facem lucrurile care-I plac lui Dumnezeu 
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(Iacov 4:17). Biblia spune că toţi au păcătuit (Romani 3:23). Dacă 
crezi în Isus, ca Mântuitor, îți sunt iertate păcatele, şi într-o zi vei f i 
cu Isus în cer. Dumnezeu Şi-a ţinut promisiunea, trimiţându-L pe Fiul 
Lui să f ie Mântuitorul tău şi al meu. Nimeni altcineva nu ar f i putut 
să f ie Mântuitorul nostru. Dacă L-ai rugat pe Isus să f ie Mântuitorul 
tău, mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru Isus.

Spune poezia cu semne „Iată-i, Iosif şi Maria“ (pag.17)

Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat

1. Pe cine iubeşte Dumnezeu? (pe toţi oamenii din lume – pe tine şi 
pe mine)

2. Pe cine a trimis Dumnezeu, ca dar pentru noi? (pe Fiul Lui, Isus)

3. Unde era Isus înainte de a Se naşte pe pământ? (cu Dumnezeu-Tatăl 
în cer)

Lecţia (părţile 1-3)

1. Cine Îşi ţine întotdeauna promisiunile? (Dumnezeu)

2. Unde găsim promisiunea lui Dumnezeu că va trimite un 
Mântuitor? (în Biblie)

3. Cine i-a adus Mariei un mesaj de la Dumnezeu? (un înger)

4. Care a fost mesajul lui Dumnezeu adus de înger? (Maria va avea 
un copil.)

5. Cum i-a spus Dumnezeu lui Iosif ce să facă? (Un înger i-a vorbit 
în vis.)

6. Cum trebuiau să numească Iosif şi Maria bebeluşul? (Isus)

7. Unde trebuia să Se nască Isus, Mântuitorul promis? (în Betleem)

8. De ce a fost nevoie ca Maria şi Iosif să meargă la Betleem? (Ca să 
f ie înscriși la recensământ.)

9. Ce s-a întâmplat când au ajuns acolo? (S-a născut Isus.)

Prezentarea Evangheliei

1. Unde este casa lui Dumnezeu? (în cer)

2. Ce a făcut Isus, după ce a murit pe cruce şi a fost îngropat? 
 (A înviat.)

3. Ce trebuie să faci, ca să devii un copil al lui Dumnezeu? (Să crezi că 
Isus este Mântuitorul tău. Recapitulează cu copiii. Ei pot să-I spună 
lui Dumnezeu: „Ştiu că am păcătuit, şi îmi pare rău. Cred că Isus a 
murit pentru păcatul meu, şi a înviat din morţi. Te rog să-mi ierţi 
păcatul, şi să mă faci copilul Tău.“)
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Lecţia 2
Vizita păstorilor

Text	biblic	
pentru	învăţător

Matei 1:21-23
Luca 2:8-20

Adevăr	central Dumnezeu spune întotdeauna adevărul.

Aplicaţie Nemântuit şi mântuit:  Crede tot ceea ce a spus Dumnezeu despre Isus 
în Biblie.

Verset	de	memorat „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară …“ (Ioan 3:16). 

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit w CD cu muzică şi           
CD player

w ecusoane (pag. 83), unul 
pentru f iecare copil

w minge sau un alt obiect 
moale

Bun venit Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii 
pe nume şi dă-le ecusoane cu numele lor.

Activitate „Aruncă mingea“
 Aruncă mingea sau un alt obiect moale f iecărui 

copil, în timp ce le pui diferite întrebări (de 
ex. „Cum te cheamă?“ „Care este mâncarea ta 
preferată?“ „La ce-ţi place să te uiţi la televizor?“ 
„Unde-ţi place să mergi în vacanţă?“ „De ce îţi 
este frică?“)

Închinare w CD cu muzică şi 
CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 15, 16)

w „Nu sunt mare ca munţii 
cei înalţi“ – cântec 
vizualizat

w coş pentru colectă

Cântec „Isus, ştiu, mă iubeşte“
Rugăciune Condu copiii în rugăciune: „Doamne Dumne-

zeule, Îţi mulţumim că ne iubeşti. Îţi mulţumim 
că întotdeauna Îţi ţii promisiunile. În Numele 
Domnului Isus. Amin.“

Cântec „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“
Colectă (opţional) Dă un coş din mână în mână şi permite 

copiilor să dăruiască. (Informează părinţii despre 
modul în care vor f i folosiţi banii.)

Verset de 
memorat

w PSON-n, PSON-o, 
PSON-p, PSON-q, 
PSON-r, PSON-s şi 
PSON-t (pag. 79, 80)

w instrucţiuni (pag. 31, 32)
w semne (pag. 13)

Verset Ioan 3:16
Repetare „Verset cu semne“

Înviorare Activitate „Capul, umeri, mâini, picioare“
Spune sau cântă următoarele cuvinte în timp ce 
faci semnele cu copiii:

Capul, umeri, mâini, picioare
Urechiuşe, ochi, nas, gură.
Capul, umeri, mâini, picioare
Sunt ale lui Isus. /x2
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Lecţie 
biblică

w textul lecţiei (pag. 34)
w planşele 2-1, 2-2, 2-3, 

2-4, 2-5 şi 2-6
w PSON-a, PSON-b, 

PSON-c şi PSON-d
w CD cu muzică şi           

CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 15)

w oiţă din pluş sau imaginea 
unei oiţe (pag. 86)

w costume pentru diferite 
personaje biblice şi o 
păpuşă înfășată în scutece

Lecția „Vizita păstorilor“
 Predă întreaga lecţie sau câte o parte la f iecare 

întâlnire. Pentru ca mâinile să-ţi f ie libere pentru 
activităţile din cadrul lecţiei, pune planşele pe un 
stativ, la nivelul privirii copiilor.

? Recapitulare w iesle şi f iguri (pag. 84, 85) 
sau planşa 2-2

w întrebări (pag. 36, 37)

Joc „Păstorii vin la iesle“
 Aşează copiii în şir într-o parte a încăperii, cu faţa 

spre scena naşterii, sau spre planşa 2-2. Copiii 
sunt păstorii care vin să vadă Copilul Isus. După 
f iecare răspuns al unui copil la întrebările puse, 
grupul face un pas spre iesle.

Prezentarea 
Evangheliei

w instrucţiuni (pag. 33)
w CD cu muzică şi 

CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 15)

w PSON-a, PSON-b, 
PSON-c şi PSON-d 
(opţional)

Prezentarea      „Azi să ne bucurăm“ (cântec)
evangheliei 

Gustare w pregătește o gustare 
(atenţie la copiii cu alergii 
alimentare)

Pauză Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă 
la toaletă şi să-şi spele mâinile.

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui 
Dumnezeu pentru gustare.

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: pe parcursul lecţiei dă copiilor să guste 
diferite alimente pentru a ajuta procesul de 
învăţare, dar acestea trebuie să f ie în cantităţi 
mici, ca să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)

Activitate 
creativă

(alege una)

w farfurii de unică folosinţă 
cu diametrul de 23 cm, 
tăiate după model (pag. 
87), câte una pentru 
f iecare copil

w creioane colorate sau 
carioci

w sclipici şi lipici
w f işă de lucru manual, câte 

una pentru f iecare copil
w lână
w plastilină sau lut (pag. 8)

Lucru manual „Îngeri din farfurii de unică folosinţă“
Pune pe copii să decoreze farfuriile de unică 
folosinţă, desenând cu creioane colorate sau 
carioci, adăugând strălucire cu sclipici şi lipici. 
Aripile se formează introducând deschizătura 
A în deschizătura B. Este indicat să decupezi 
farfuriile după modelul dat înainte de începerea 
întâlnirii, deoarece mulţi preşcolari nu pot să 
decupeze după modelul dat.

Fişa de              „Păstorii păzeau turma“
lucru manual Pune f iecare copil să lipească lână pe oi.
Plastilină „Cu păstorii“

În timp ce recapitulezi lecţia, ajută-i pe copii să 
facă toiege de păstor sau oi.
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Activitate 
de 
îmbogăţire

(alege una)

w f iguri pentru scena 
naşterii (foloseşte doar 
f igurile reprezentându-i 
pe Isus în iesle, pe Maria, 
pe Iosif şi o oiţă – pag. 
85), câte un set pentru 
f iecare copil

w alte f iguri pentru scena 
naşterii (opţional – pag. 
84, 85)

w creioane colorate sau 
carioci

w foarfece
w beţişoare pentru lucru 

manual
w lipici
w câte o foaie de hârtie 

groasă pentru f iecare 
copil (opţional)

w planşele 2-1, 2-2, 2-3, 
2-4, 2-5 şi 2-6 (alege 
patru dintre ele)

Teatru „Construieşte tabloul naşterii“
Pune f iecare copil să coloreze un set de personaje. 
Apoi copiii decupează personajele şi le lipesc pe 
beţişoare de lucru manual. Copiilor le va face 
plăcere să realizeze propria lor versiune a unui 
„Spectacol de Crăciun“. Dacă faci un teatru de 
păpuşi, lipeşte dinainte personajele pe beţigaşe. 
Copiii lipesc personajele şi pe o hârtie mai groasă, 
pentru a realiza un tablou al naşterii.

Recapitulare „Vânătoarea de imagini“
Lipeşte planşele pe pereţi, la nivelul privirii 
copiilor. Ajută-i să găsească imaginile pe care 
le descrii (de ex. „Găsiţi o imagine care arată 
noaptea în care s-a născut Isus“, „Găsiţi o ima-
gine cu nişte oameni care au grijă de oi“).
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Predarea	versetului	de	memorat
Verset de memorat

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară“ (Ioan 3:16).

Introducere

V-a spus vreodată cineva un lucru care nu era adevărat, doar ca să 
vadă dacă credeți ce v-a spus?

Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Poate cineva ți-a spus: „Îţi voi da un cadou mare“, dar nu a făcut 
aşa. Mie nu-mi place să f iu păcălit aşa, dar ţie? Dumnezeu, care te 
cunoaşte şi te iubeşte, spune întotdeauna adevărul.

Prezentare

În Biblie El vorbeşte despre un dar pentru tine. Citim despre acest 
dar în Ioan capitolul 3 versetul 16. Să spunem această adresă, Ioan 
3:16, cu „vocea lui Iosif“.

Repetaţi cu „vocea Mariei“, apoi cu „vocea unui copil“.

Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la 
semnul pus la Ioan 3:16.

Citeşte versetul, apoi arată imaginile PSON-n, PSON-o, PSON-p, 
PSON-q, PSON-r, PSON-s şi PSON-t.

Explicaţie

Mai întâi vom repeta ce am învăţat data trecută.

Arată simbolurile în timp ce îi înveţi.

Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii pe care i-a creat. El mă iubeşte 
şi pe mine şi pe tine. Dumnezeu ne-a oferit un dar. Darul a fost 
singurul Lui Fiu ca Mântuitor al nostru (Cel care urma să moară 
pentru păcatele noastre).

Acum vom adăuga ceva nou:

… ca oricine cred în El … – „oricine“ înseamnă tu, eu sau oricine 
altcineva. „A crede“ înseamnă a f i sigur că ceva este adevărat şi a 
face acel lucru. Trebuie să crezi în Isus, Mântuitorul, care a murit pe 
cruce ca să ia pedeapsa pentru păcatul tău, apoi a înviat din morţi.

… să nu piară … – „a pieri“ înseamnă a f i despărţit de Dumnezeu 
pentru totdeauna. Acest verset spune că cei care cred în Isus nu vor 
pieri sau nu vor f i despărţiţi de Dumnezeu.
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Aplicaţie

Nemântuit: Dumnezeu vrea ca tu să crezi în Isus ca Mântuitor 
personal, ca să nu pieri, ci să f ii cu Dumnezeu în cer.

Mântuit:    Dacă ai crezut în Isus, ca Mântuitorul tău personal, ştii că 
promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit. Dumnezeu 
vrea ca tu să le spui şi altora că Isus este Mântuitorul 
promis.

Repetare

„Verset cu semne“

Repetă versetul frază cu frază, făcând semnele (pag. 13). Foloseşte 
apoi simbolurile în repetarea versetului.
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Prezentarea	Evangheliei
„Azi să ne bucurăm“
Cântați acest cântec, stând în picioare în cerc și ţinându-vă de mână.

Prezintă explicaţiile de mai jos după f iecare strofă, apoi cântaţi tot cântecul. (Nu folosi 
a patra strofă a cântecului în această lecţie – foloseşte-o în lecţia 3.)

Strofa 1    Bucuria este un sentiment de mulțumire vie, de satisfacție 
sufletească. „Domnul“ este numele lui Isus. Venirea lui Isus 
pe pământ ca bebeluş a adus bucuria adevărată şi de durată 
în inimile tuturor celor care cred în El.

Strofa 2          Această strofă ne spune că Cel născut în Betleem este Isus, 
Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel promis. El este desăvârşit. 
El nu a păcătuit niciodată.

Strofa 3       Isus a venit să mântuiască oamenii. Tu şi eu suntem păcătoşi. 
Am încălcat legea lui Dumnezeu.

 Dă exemple de păcate (neascultarea de părinţi etc.) sau arată 
planşele PSON-a, PSON-b, PSON-c şi PSON-d.

 Când Isus S-a făcut mare, a murit pe cruce, și a luat asupra 
Lui pedeapsa pentru păcatele noastre. Dacă Îl rogi să te 
ierte, El va face aceasta.



Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe înțelesul preșcolarilor

34

Lecţia	–	partea	1
Cine ştie să-mi spună despre ce am învăţat în lecţia trecută? 
Aşteaptă răspunsul copiilor. 
Da, despre naşterea Domnului Isus. 

Planşa 2-1
Să facem o recapitulare scurtă. Unde era Domnul Isus înainte de a se 
naşte pe pământ? În cer, împreună cu Dumnezeu şi cu îngerii Săi, în 
glorie. Cum a ajuns El pe pământ? S-a născut ca orice bebeluş. Cum 
se numea mama Domnului Isus? Maria. Dar Tatăl Domnului Isus? 
Tatăl Lui era Dumnezeu. Iosif era doar soţul Mariei, şi cel care îngrijea 
de Domnul Isus. 

Planşa 2-2
Unde S-a născut Domnul Isus? Într-un staul din Betleem. După ce 
Maria L-a născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle. 

Erau Maria şi Iosif singurii care ştiau despre naşterea Fiului lui 
Dumnezeu? Nu! Dumnezeu a anunţat şi pe alţii. Dar cum i-a anunţat? 
Printr-un înger, de care l-a început le-a fost frică. 

Vouă v-a fost vreodată frică? Poate vă este teamă de întuneric sau de 
păianjeni. Chiar şi oamenilor mari le este frică de anumite lucruri. În 
Biblie găsim scris despre nişte oameni cărora le-a fost frică, deoarece S-a 
întâmplat un lucru la care nu se aşteptau, şi pe care nu-l mai văzuseră.

Planşa 2-3
Aceşti oameni erau păstori, pe câmpia de lângă Betleem. Ei aveau grijă 
de oi toată ziua şi toată noaptea. Trebuiau să ducă oile la apă curată şi 
iarbă bogată. Trebuiau să apere oile de animalele sălbatice, care puteau 
să le atace. Uneori, dacă o oaie se rătăcea sau cădea într-o groapă, 
păstorii o căutau.

Mimaţi că sunteţi păstori care duc oile la apă proaspătă sau care caută un miel. 
Ascunde în încăpere o oiţă de pluş (sau folosește imaginea unei oiţe în locul 
jucăriei – pag. 88), înainte de sosirea copiilor, pentru ca „păstorii“ s-o găsească. 

Era noapte. Pe cerul întunecat erau multe stele. Păstorii își păzeau 
oile. Poate că erau aşezaţi în jurul unui foc. Aşa se puteau încălzi, iar 
animalele sălbatice nu se apropiau de foc.

Dar dintr-o dată ceva s-a schimbat!

Planşa 2-4
A apărut un înger, un mesager de la Dumnezeu, şi slava lui Dumnezeu 
a strălucit în jurul lor.
Acopere-ţi ochii. Spune-le copiilor să facă la fel.

Păstorii erau îngroziţi. Nu mai văzuseră niciodată aşa ceva.

Îngerul avea un mesaj de la Dumnezeu. „Nu vă temeţi, căci vă aduc o 
veste bună, care va f i o mare bucurie pentru tot poporul“ (Luca 2:10).
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Care putea f i această veste minunată pentru toţi oamenii – chiar şi 
pentru tine şi pentru mine? Haideţi să af lăm.

Îngerul a spus: „Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, 
care este Hristos, Domnul. Veţi găsi un prunc, înfăşat în scutece şi 
culcat într-o iesle“ (Luca 2:11-12).
Citeşte acest fragment din Biblie. Explică copiilor că „Domnul“ este un titlu dat lui Isus, 
iar „Hristos“ un alt nume al Său.

Dumnezeu trimisese un înger, ca să transmită acest mesaj păstorilor. 
Dumnezeu le spunea de naşterea Mântuitorului Isus.

Dintr-odată o mulțime de îngeri au apărut pe cer. Ei Îl lăudau pe 
Dumnezeu, spunând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi 
pace pe pământ, între oamenii plăcuţi Lui“ (Luca 2:14).

Apoi îngerii au dispărut, şi cerul s-a întunecat din nou.

Partea	2
Planşa 2-3
După plecarea îngerilor, păstorii s-au uitat uimiţi unii la alţii.

„Haideţi să mergem până la Betleem să vedem acest Copil, despre care 
ne-a vorbit Dumnezeu“ (vezi Luca 2:15).

Acest Copil despre care le spusese îngerul era Mântuitorul pe care-L 
promisese Dumnezeu. Această promisiune a fost scrisă în Cuvântul lui 
Dumnezeu, Biblia. Puteţi crede în ceea ce este scris în Biblie, pentru 
că Dumnezeu spune întotdeauna adevărul.

Acest Copil era chiar Fiul lui Dumnezeu. El a venit în lume ca să ia 
asupra Lui pedeapsa pentru lucrurile rele pe care le-am făcut. Biblia ne 
spune că toţi au păcătuit – tu, eu şi păstorii cărora le-au vorbit îngerii. 
Păcatul înseamnă a face ce vrem noi, nu ce vrea Dumnezeu.
Dă câteva exemple potrivite (neascultarea de părinţi sau necăjirea unui frate sau a unei 
surori) sau arată-le planşele PSON-a, PSON-b, PSON-c şi PSON-d şi discută cu ei 
despre ele.

Dar Dumnezeu vă iubeşte, şi L-a trimis pe Isus, Mântuitorul, să vă 
salveze de pedeapsa pentru păcat.

Pe acest Mântuitor au mers păstorii să-L vadă.
Mimaţi că sunteţi păstorii care pleacă în grabă la Betleem.

În acest timp, cântaţi „Azi să ne bucurăm“ (strofele 1-3)

Partea	3
Păstorii au ajuns în Betleem. Vă amintiţi ce li s-a spus să caute?
Dă copiilor timp să răspundă. Repetă răspunsul corect cu voce tare, astfel ca toţi să-L 
audă: Copilul înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.
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Planşa 2-5
Au căutat copilul şi L-au găsit. Mântuitorul promis era înfășat în scutece 
și culcat într-o iesle, exact aşa cum spuseseră îngerii.

Dumnezeu spune întotdeauna adevărul. El Şi-a trimis mesagerii să 
spună păstorilor despre Mântuitorul născut în noaptea aceea. Tot ce 
li se spusese era adevărat.

Cum credeţi că s-au simţit păstorii, când L-au privit pe Copilaşul 
culcat în iesle?

Dă-le timp să răspundă.

Planşa 2-6
După ce au văzut Copilul, păstorii au plecat. Pe drumul de întoarcere 
la turmele lor, păstorii Îl lăudau pe Dumnezeu, pentru că tot ceea ce 
le spusese îngerul era adevărat. Ei au spus tuturor despre lucrurile pe 
care le văzuseră.

Interpretaţi rolul păstorilor care spun Vestea Bună.

Spune … Copiii spun …
„Aţi auzit Vestea Bună?“                          „S-a născut Mântuitorul.“
„Îngerii au adus Vestea Bună.“                 „S-a născut Mântuitorul.“
„Am venit să vedem şi este adevărat.“       „S-a născut Mântuitorul.“
„Acum s-a împlinit promisiunea       „S-a născut Mântuitorul.“
lui Dumnezeu.“

Şi tu şi eu putem f i siguri că povestirea despre venirea lui Isus în lume 
ca bebeluş este adevărată. Au fost acolo oameni adevăraţi, şi L-au văzut 
pe Isus. Povestirea aceasta este scrisă în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
şi putem crede ce scrie în Biblie. De ce? Pentru că Dumnezeu spune 
întotdeauna adevărul. 
Arată copiilor Biblia ta.

Poţi spune şi altora despre lucrurile pe care le înveţi despre Isus, aşa 
cum şi păstorii au spus altora despre lucrurile pe care le-au văzut în 
noaptea aceea.

În încheiere pune-i pe copii să joace povestirea pe roluri. Pregăteşte costume 
simple pentru diferite personaje. Spune povestirea (sau roagă o persoană care 
te ajută să facă acest lucru), şi citeşte dialogurile din Biblie. Pune-i pe copii să 
joace diferite roluri. Adulţii pot juca rolul Mariei şi al lui Iosif, iar o păpuşă 
poate f i înfășată în scutece şi aşezată într-o iesle. Copiii să joace rolul păstorilor 
sau al îngerilor, apoi să facă schimb.

Când sceneta s-a încheiat, cântaţi „Azi să ne bucurăm“ (strofele 1-3).

Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat 

1. Cine spune întotdeauna adevărul? (Dumnezeu)

2. Ce înseamnă „a pieri“? (A f i despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna.)

3. Cine nu va pieri? (Cei care cred în Isus.)
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Lecţia (părţile 1-3)

1. Cine erau afară pe câmp, lângă Betleem? (păstorii)

2. Cine a adus păstorilor mesajul lui Dumnezeu? (un înger)

3. Ce le-a spus îngerul? („S-a născut un Mântuitor.“)

4. Unde urmau să-L găsească păstorii pe Mântuitor? (într-o iesle)

5. Ce au făcut păstorii? (Au mers să vadă Copilul.)

6. De ce a venit Isus, Mântuitorul, în lume? (Să ia asupra Lui pedeapsa 
pe care o merităm noi.)

7. De ce trebuie să f im pedepsiţi de Dumnezeu? (Pentru că toţi am 
păcătuit – am făcut ce am vrut noi, nu ce a vrut Dumnezeu.)

8. Ce au făcut păstorii după ce L-au văzut pe Mântuitor? (Au spus 
tuturor.)

9. Cum putem şti că această povestire este adevărată (că s-a întâmplat 
în realitate)? (Păstorii L-au văzut pe Isus; au fost acolo şi au spus 
altora ce au văzut; putem să credem ceea ce scrie în Biblie.)

Prezentarea Evangheliei

1. Ce este bucuria? (un sentiment de mulțumire vie, de satisfacție 
sufletească)

2. Cum putem avea şi noi bucurie? (Crezând în Isus.)

3. De ce avem nevoie de Isus ca să ne mântuiască? (Dumnezeu 
trebuie să ne pedepsească, pentru că am încălcat legea Lui. Pedeapsa 
este despărțirea veșnică de Dumnezeu, departe de fața Lui, în iad. 
Recapitulează cu copiii. Ei pot să-i spună lui Dumnezeu: „Ştiu că am 
păcătuit şi îmi pare rău. Cred că Isus a murit pentru păcatul meu, şi 
a înviat. Te rog, iartă-mi păcatul, şi fă-mă copilul Tău.“)
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Lecţia 3
Închinarea magilor înaintea Împăratului nou-născut

Text		biblic	pentru	
învăţător

Matei 2:1-12
Numeri 24:17

Adevăr	central	 Isus este Împărat.

Aplicaţie Nemântuit şi mântuit: Trebuie să te închini Împăratului Isus.

Verset	de	memorat	 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică“ (Ioan 3:16).

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit w CD cu muzică şi             
CD player.

w ecusoane (pag. 83), unul 
pentru f iecare copil

w hărţi cu drumuri
w valiză cu lucruri pentru 

călătorie

Ce să faci Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii 
pe nume, şi dă-le ecusoane cu numele lor.

Activitate „Călătoria“ – joc
Pune-i pe copii să arate ce lucruri ar lua cu ei în 
vacanţă. Pot vorbi şi despre o călătorie pe care au 
făcut-o în realitate. Arată-le o hartă cu drumuri, 
şi o valiză cu lucrurile necesare.

Închinare w CD cu muzică şi 
CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 16, 17)

w „Nu sunt mare ca munţii 
cei înalţi“ – cântec 
vizualizat

w coş pentru colectă

Cântec „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“
Rugăciune Condu copiii în rugăciune: „Doamne Dum-

nezeule Îţi mulţumim că ne iubeşti. Îţi mulţumim 
că ne putem închina Ţie prin cântare, rugăciune 
şi ascultarea povestirilor. În Numele Domnului 
Isus. Amin.“

Poezie  „Iată-i, Iosif şi Maria“ şi „Slavă lui Dumnezeu“
cu semne
Colectă (opţional) Dă un coş din mână în mână, şi 

permite copiilor să dăruiască. (Informează 
părinţii despre modul în care vor f i folosiţi banii.)

Verset de 
memorat

w PSON-n, PSON-o, 
PSON-p, PSON-q, 
PSON-r, PSON-s, 
PSON-t şi PSON-u  
(pag. 79, 80)

w instrucţiuni (pag. 41, 42)
w semne (pag. 13)

Verset Ioan 3:16
Repetare „Verset cu semne“

Înviorare Activitate „Capul, umeri, mâini, picioare“
În timp ce copiii fac semnele, să rostească sau să 
cânte următoarele cuvinte:

Capul, umeri, mâini, picioare
Urechiuşe, ochi, nas, gură.
Capul, umeri, mâini, picioare
Sunt ale lui Isus. /x2
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Lecţie 
biblică

w textul lecţiei (pag. 44)
w planşele 3-1, 3-2, 3-3, 

3-4, 3-5 şi 3-6
w „Eu cred în Scriptură“ 

cântec vizualizat
w CD cu muzică şi 

CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 15)

w ceva din aur, tămâie (sau 
parfum) şi smirnă (sau 
ceva similar)

Lecţia „Închinarea magilor înaintea Împăratului nou-
născut“ Predă întreaga lecţie sau câte o parte 
la f iecare program. Pentru ca mâinile să-ţi f ie 
libere pentru activităţile din cadrul lecţiei, pune 
planşele pe un stativ, la nivelul privirii copiilor.

? Recapitulare w stele (pag. 88) două seturi 
de câte cinci

w întrebări (pag. 47)

Joc „Urmăriţi steaua“
Jucaţi acest joc, ca un joc de găsit perechea. 
Aşează stelele pe masă sau pe podea, cu faţa în jos. 
(În cazul preşcolarilor mai mici, aşează stelele cu 
faţa în sus.) După ce un copil răspunde la o între-
bare, întoarce două cartonaşe. Dacă sunt pere-
che, lasă-le cu faţa în sus. Dacă nu, întoarce-le 
cu faţa în jos, şi continuă jocul. Jucaţi până când 
participă f iecare copil.

Prezentarea 
Evangheliei

w instrucţiuni (pag. 43)
w CD cu muzică şi 

CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 15)

w PSON-a, PSON-b, 
PSON-c şi PSON-d 
(opţional)

Prezentarea „Azi să ne bucurăm“ (cântec)
evangheliei

Gustare w pregătește o gustare 
(atenţie la copiii cu alergii 
alimentare)

Pauză Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă 
la toaletă şi să-şi spele mâinile.

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui 
Dumnezeu pentru gustare.

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: pe parcursul lecţiei dă copiilor să guste 
diferite alimente pentru a ajuta procesul de 
învăţare, dar acestea trebuie să f ie în cantităţi 
mici, ca să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Activitate 
creativă

(alege una)

w trupuri de cămilă (pag. 
89) unul pentru f iecare 
copil

w creioane colorate sau 
carioci

w foarfece
w cârlige de rufe, două 

pentru f iecare copil
w f işă de lucru manual – 

una pentru f iecare copil
w stele adezive mari, aurii 

sau argintii – una pentru 
f iecare copil

w stele adezive mici, aurii 
sau argintii (opţional)

w plastilină sau lut (pag. 8)

Lucru manual „Cămile cu cârlige de rufe“
Ajută-i pe copii să coloreze şi să decupeze 
cămilele. Pune câte un cârlig de rufe în dreptul 
picioarelor.

Fişă de              „Magii au călătorit mult ca să-L vadă pe Isus“
lucru manual Ajută-i pe copii să pună o stea mare, aurie sau 

argintie peste steaua pe care au urmărit-o magii. 
Apoi să pună şi alte stele mai mici pe restul 
cerului.

Plastilină „Stele şi cămile“
În timp ce repeţi cele întâmplate în lecţie, copiii 
să facă stele sau cămile.

Activitate 
de 
îmbogăţire

(alege una)

w stea (pag. 89) Teatru „Găsiţi steaua“
Ascunde steaua într-un loc din încăpere, astfel 
încât să nu f ie prea greu de găsit pentru un 
preşcolar. Spune-le copiilor să caute steaua în 
linişte. Când o găsesc, să nu spună şi să nu facă 
nimic, ci doar să se aşeze. Când toţi copiii au găsit 
steaua, o va aduce copilul care s-a aşezat primul.

Recapitulare „Urmăriţi steaua“
Plimbă-te prin încăpere, ţinând steaua sus, în 
timp ce copiii vin după tine, ca şi cum ar f i magii 
urmărind steaua.
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Predarea	versetului	de	memorat
Verset de memorat

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“ 
(Ioan 3:16).

Introducere

Vă place să primiţi cadouri? Care este cel mai important cadou pe 
care l-aţi primit vreodată?

Așteaptă răspunsurile lor. Arată-le cutia de cadou cu imaginile 
PSON-n, PSON-o, PSON-p, PSON-q, PSON-r, PSON-s, PSON-t 
şi PSON-u înăuntru.

Dumnezeu are un cadou minunat pentru voi, cel mai important 
cadou care vi se poate oferi vreodată!

Prezentare

El ne spune despre acest cadou în cartea Sa, Biblia. Adresa este Ioan 
3:16. Să spunem această adresă sărind într-un picior.

Repetaţi, sărind şi în celălalt picior, apoi sărind cu ambele picioare.

Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la 
semnul pus la Ioan 3:16.

Ascultaţi partea nouă a versetului, care ne vorbeşte despre acest 
cadou important!

Citeşte versetul din Biblia ta, apoi ia pe rând ajutoarele vizuale din 
cutia de cadou.

Aţi auzit partea despre cadou? Ce vom avea? (viaţa veşnică)

Explicaţie

Să spunem versetul, şi să ne gândim ce înseamnă f iecare imagine.

În timp ce predai, foloseşte simbolurile.

Dumnezeu te iubeşte pe tine, şi pe toţi oamenii pe care i-a creat. Dar 
şi tu şi eu am păcătuit. Chiar dacă ai păcătuit (ai făcut lucruri care 
nu-I plac lui Dumnezeu), El te iubeşte. Isus, Fiul lui Dumnezeu, 
a murit pe cruce, ca să ia pedeapsa pentru păcatul tău, iar apoi a 
înviat. Dacă crezi în Isus, ca Mântuitorul tău, nu vei fi despărţit 
de Dumnezeu pentru totdeauna.

Acum începe partea nouă:

… ci să aibă viaţa veşnică.“ – Aceasta este o altfel de viaţă. Ea 
începe atunci când crezi în Isus ca Mântuitor, şi primeşti iertarea de 
păcatele tău. Duhul lui Dumnezeu locuiaște în tine, ca să te ajute. 
Apoi, vei locui cândva cu Dumnezeu în casa Lui din cer.
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Aplicaţie

Nemântuit:    Dumnezeu vrea să crezi în Isus ca Mântuitor şi să 
primeşti viaţa veşnică. Atunci vei deveni un copil 
al lui Dumnezeu.

Mântuit:      Dacă ai crezut în Isus, închină-te Lui ca unui Mântuitor 
şi Împărat. Închină-te cântându-I.

Repetare

„Verset cu semne“

Repetă versetul, frază cu frază, făcând semnele (pag. 13). Apoi recită 
versetul, folosind şi simbolurile.
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Prezentarea	Evangheliei
„Azi să ne bucurăm“ 
Cântați, stând în picioare în cerc, ţinându-vă de mână.

Prezintă explicaţiile de mai jos după f iecare strofă, apoi cântaţi tot cântecul. 

Strofa 1 Bucuria este un sentiment de mulțumire vie, de satisfacție 
sufletească. „Domnul“ se referă la Isus. Venirea lui 
Isus pe pământ ca bebeluş a adus bucuria adevărată 
şi de durată în inimile tuturor celor care cred în El.

Strofa 2 Această strofă ne spune că Isus, Mesia, este Fiul lui 
 Dumnezeu. El nu a păcătuit niciodată.
Strofa 3 Isus a venit să mântuiască oamenii. Tu şi eu suntem 

păcătoşi. Am încălcat legea lui Dumnezeu.
 Dă exemple de păcate (neascultarea de părinţi) sau arată 

planşele PSON-a, PSON-b, PSON-c şi PSON-d.
 Când Isus a crescut, a murit pe cruce ca să ia asupra Lui 

pedeapsa pentru păcatele noastre. Dacă Îl rogi să te ierte 
şi să f ie Mântuitorul tău, El te va ierta.

Strofa 4 „Împărat“ este un cuvânt folosit când este vorba despre 
cineva care domneşte. Spunem că Isus este Împărat, f iindcă 
El domneşte peste toate lucrurile şi peste toţi oamenii din 
lumea aceasta. 
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Lecţia	–	partea	1
Ce clipeşte şi străluceşte pe cer noaptea? Priviţi vreodată stelele noaptea?

Planşa 3-2
Aţi încercat vreodată să număraţi stelele? Le-aţi privit vreodată prin-
tr-un telescop, pentru a le vedea mai bine?

Ţine mâinile ca şi cum ai ţine un telescop şi prefă-te că priveşti stelele.

Oamenii care studiază stelele se numesc astronomi.
Pune-i pe copii să repete această denumire.

Astronomii fac hărţi cu stelele de pe cer. Ei privesc cerul noaptea şi 
desenează cu atenție locurile unde se af lă stelele. Stelele se mişcă, iar 
astronomii urmăresc acele schimbări. Ei dau stelelor nume. Astronomii 
există din cele mai vechi timpuri. Chiar şi în timpul Domnului Isus 
oamenii priveau cerul şi urmăreau mişcarea stelelor. 

Într-o ţară foarte îndepărtată trăiau nişte oameni care urmăreau 
mișcarea stelelor. Biblia îi numeşte magi. 

Planşa 3-1
Într-o noapte, ei au văzut o stea deosebită, şi şi-au dat seama că ea 
avea o semnif icaţie specială. Ei au înţeles că ea arăta că în ţara Israel 
Se născuse un Împărat.

Unde v-aţi aştepta să se nască un împărat? Magii se aşteptau ca noul 
Împărat să se nască în oraşul Ierusalim. Astfel ei s-au pregătit să meargă 
acolo, şi să I se închine. Urma să f ie o călătorie lungă. Aveau nevoie de 
mâncare, apă, haine şi daruri pentru Împăratul nou-născut. Nu ştim 
câţi magi erau, nici cum au călătorit, dar probabil că au mers pe cămile.

Mimează că împachetezi bagaje pentru o călătorie şi încarci cămilele cu haine, 
mâncare şi apă pentru drum.

Partea	2
Magii aveau de făcut un drum lung până la Ierusalim.

Planşa 3-3
Oare de ce era aşa de deosebită naşterea acestui Împărat? Pentru că 
El nu avea să f ie un împărat ca oricare altul, ci avea să f ie Împăratul 
împăraţilor. El avea o misiune deosebită în lumea aceasta – Se născuse 
ca să ia asupra Lui păcatele oamenilor. El avea să moară pe o cruce, apoi 
să f ie îngropat şi să învieze; astfel ca toţi cei ce cred în El să f ie iertaţi de 
păcatele lor, şi într-o zi să poată să meargă şi ei în cer, în împărăţia Lui. 
Ştiţi voi cum se numeşte Cel ce a murit pentru a-i mântui pe oameni 
de păcatele lor? Domnul Isus. Dumnezeu a descoperit înţelepţilor din 
ţara îndepărtată naşterea Fiului Lui, Domnul Isus, prin apariţia stelei. 
De aceea, magii au plecat la drum.
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Planşa 3-4
Aţi fost vreodată într-o călătorie foarte lungă? Dacă da, cred că abia aţi 
aşteptat să ajungeţi. Magii erau nerăbdători să-L vadă pe noul Împărat 
şi să I se închine, de aceea au pornit într-o călătorie atât de lungă.

În cele din urmă au ajuns în capitala țării – oraşul Ierusalim. Dar cum 
aveau să-L găsească pe Împăratul nou-născut?

Magii au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? 
I-am văzut steaua şi am venit să ne închinăm Lui“ (vezi Matei 2:2).

Poate că magii i-au întrebat pe oamenii de pe străzile Ierusalimului: 
„Unde este Împăratul nou-născut?“
Pune-i pe copii să repete această întrebare.

Vestea despre magi a ajuns şi la palatul împăratului Irod. Împăratul 
Irod era un om foarte rău. Făcea multe lucruri urâte şi se purta fără 
milă. Credeţi că s-a bucurat când a auzit că s-a născut un alt Împărat? 
Nu! Biblia ne spune că împăratul Irod s-a tulburat, când a auzit vestea 
(Matei 2:3). A vrut să ştie tot ce se putea despre aceasta. La urma urmei, 
el era împăratul şi, dacă mai exista altul, voia să af le totul despre El.

Împăratul Irod i-a chemat pe marii preoţii şi pe învăţătorii legii. Aceşti 
oameni cunoşteau ce spunea Vechiul Testament (prima parte a Bibliei). 
Ei ştiau că Dumnezeu promisese că trimite un Mântuitor, care avea să 
f ie Împărat. Irod dorea să ştie cât mai multe despre nașterea lui.

„Unde trebuia să Se nască Împăratul promis?“, i-a întrebat el pe preoţi 
şi învăţători.

Credeţi că ştiau? Da, ei aveau răspunsul corect.

„În Betleem“, au spus ei, „aşa cum este scris în cartea profetului Mica“ 
(vezi Matei 2:5).
Citeşte din Biblia ta Mica 5:2.

Dumnezeu promisese să trimită un Mântuitor, care să f ie Împărat, şi 
El Şi-a ţinut promisiunea. Împăratul nu Se născuse la Ierusalim, ci la 
Betleem. Ştiţi voi numele acestui Împărat? Numele lui este Isus.

Partea	3
Aţi făcut vreodată ceva în secret, pentru ca nimeni să nu af le? Împăratul 
Irod i-a chemat pe magi în secret, ca să vorbească cu ei.

Planşa 3-5
Dorea să af le ceva.

„Când aţi văzut prima dată steaua, prin care aţi înţeles că S-a născut 
un Împărat?“, i-a întrebat el.

Irod ura acest Împărat, dar nu le-a spus magilor aceasta. El le-a spus 
o minciună.

„Duceţi-vă şi căutaţi cu grijă Pruncul. Apoi veniţi, şi spuneţi-mi şi 
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mie unde este. Vreau să merg să mă închin şi eu Lui“ (vezi Matei 2:8).

Împăratul Irod nu dorea cu adevărat să se închine Împăratului nou-
născut. El era invidios și furios. I-a trimis pe magi la Betleem, şi a 
aşteptat întoarcerea lor cu vești despre Copil.

Acum magii ştiau unde să meargă. Călătoria lor lungă se apropia 
de sfârşit. Betleemul este aproape de Ierusalim, deci ultima parte a 
călătoriei lor nu era una prea lungă. După ce au plecat, au văzut din 
nou steaua, și s-au bucurat foarte mult. Ştiau că merg pe drumul cel 
bun. Steaua a mers înaintea lor, până când s-a oprit deasupra locului 
unde se af la Împăratul nou-născut.

Magii au intrat în  casă, şi L-au găsit pe Isus, Împăratul nou-născut 
cu mama Lui, Maria.

Planşa 3-6
Magii au ajuns la Copil după ce păstorii Îl vizitaseră deja. Acum el era 
într-o casă. Magii s-au aplecat, şi s-au închinat lui Isus.

Vă amintiţi ce au luat magii cu ei? Pe lângă toate lucrurile de care aveau 
nevoie pentru călătorie, au luat cu ei şi daruri pentru Isus. Erau nişte 
daruri neobişnuite, dar foarte potrivite.

Magii s-au închinat înaintea lui Isus, şi I-au dat daruri potrivite pentru 
Împăratul care urma să moară, ca să mântuiască oamenii. I-au dat aur, 
tămâie şi smirnă.

Arată-le un lucru din aur, ceva care miroase a tămâie (sau parfum) şi smirnă 
(sau ceva similar).

Noi nu-I putem aduce lui Isus aur, tămâie şi smirnă, cum i-au adus 
magii. Dar dacă ai crezut în Isus ca Mântuitorul, închină-te Lui. El 
este Împăratul tău. Închină-te cântându-I următoarea cântare:

Cântaţi „Eu cred în Scriptură“, primele două strofe.

Acum că magii se închinaseră Împăratului nou-născut, era timpul să 
se întoarcă acasă. Dumnezeu ştia că împăratul Irod voia să-L omoare 
pe Isus, aşa că i-a avertizat pe magi, într-un vis, să nu se mai întoarcă 
pe la Irod. Ei au ascultat şi s-au întors acasă pe alt drum. Aveau despre 
ce vorbi în lunga lor călătorie spre casă! Îl văzuseră pe Împăratul nou-
născut, Împăratul trimis de Dumnezeu.

Credeţi şi voi că Isus este Cel trimis de Dumnezeu să mântuiască 
oamenii de păcatele lor? Haideţi să ne închinăm acum Domnului Isus 
cântând despre El.

Încheie cu cântarea „Azi să ne bucurăm“.
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Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat

1. Cine vrea să vă dea viaţa veşnică? (Dumnezeu)

2. Ce este viaţa veşnică? (viaţa fără sfârşit, în prezenţa lui Dumnezeu)

3. Cine poate avea viaţa veşnică? (Toţi cei care cred în Domnul Isus ca 
Mântuitor al lor.)

Lecţia (părţile 1-3)

1. Ce strălucesc noaptea pe cer? (stelele)

2. Cum se numeau, în lecţia noastră biblică, oamenii care studiau 
mişcarea stelelor? (magi)

3. Ce semnif icaţie avea noua stea? (Arăta naşterea unui Împărat.)

4. Unde au plecat magii? (la Ierusalim)

5. Cine Îşi ţinuse promisiunea de a trimite un Mântuitor? (Dumnezeu)

6. Care era numele Împăratului nou-născut? (Isus)

7. Cum a reacționat Irod când a auzit că s-a născut un alt Împărat? 
(A fost invidios și furios.)

8. Unde era Împăratul nou-născut? (la Betleem)

9. Ce au făcut magii când L-au găsit pe Împăratul Isus? (I-au dat 
daruri, şi I s-au închinat.)

Prezentarea Evangheliei

1. Al cui Fiu este Isus? (Fiul lui Dumnezeu)

2. De ce a venit Isus? (să mântuiască pe păcătoşi)

3. De ce este Isus Împărat? (Pentru că domneşte peste toate lucrurile şi 
peste toţi oamenii.)
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Lecţia 4
Copilăria lui Isus

Text		biblic	pentru	
învăţător

Luca 1:35
Luca 2:39-47, 51-52
Ioan 1:1-2

Adevăr	central	 Isus a venit să mântuiască oamenii de păcatele lor.

Aplicaţie Nemântuit:  Roagă-L pe Isus să te mântuiască.
Mântuit:     Dacă Isus este Mântuitorul tău, trăieşte astfel încât să-I      

f ii plăcut Lui.

Verset	de	memorat „Tatăl a trimis pe Fiul, ca să f ie Mântuitorul lumii“ (1 Ioan 4:14).

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit w CD cu muzică şi         
CD player

w ecusoane (pag. 83), unul 
pentru f iecare copil

Bun venit Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii 
pe nume şi dă-le ecusoane cu numele lor.

Activitate „Ce activităţi fac tăticii şi mămicile?“
Pune-i pe copii să mimeze activităţi pe care 
le fac tăticii şi mămicile (de ex. lucrări de 
tâmplărie, condus, gătit, spălatul maşinii, 
spălatul geamurilor etc). Pune-i şi pe copii să 
dea sugestii.

Închinare w CD cu muzică şi 
CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 15, 16)

w „Nu sunt mare ca munţii 
cei înalţi“ şi „Eu cred 
în Scriptură“ – cântece 
vizualizate

w coş pentru colectă

Cântec „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“ refren (de 
două ori)

Rugăciune Condu copiii în rugăciune: „Doamne Dum-
nezeule, Îţi mulţumim că L-ai trimis pe Isus 
pe pământ, să moară pe cruce pentru noi. Îţi 
mulţumim că Isus a înviat. Îţi mulţumim că ne 
iubeşti. În Numele Domnului Isus. Amin.“

Cântec „Eu cred în Scriptură“ (strofele 1-5)
Colectă (opţional) Dă un coş din mână în mână şi 

permite copiilor să dăruiască. (Informează 
părinţii despre modul în care vor f i folosiţi banii.)

Verset de 
memorat

w PSON-R1, PSON-R2, 
PSON-R3 şi PSON-R4       
(pag. 81) sau versetul 
vizualizat color în 
pachetul „Lucrarea 
Mântuitorului, pe 
înțelesul preșcolarilor“, 
instrucţiuni (pag. 51, 52)

w semne (pag. 14)

Verset 1 Ioan 4:14
Repetare „Cântă versetul“ (dacă nu știi melodia, spune 

versetul făcând semnele).

Înviorare Activitate „Tătici şi mămici“
Pune-i pe copii să mimeze că sunt tătici şi 
mămici, în timp ce fac următoarele exerciţii 
(de ex. merg, aleargă pe loc, sar pe loc, fac 
genof lexiuni)
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Lecţie 
biblică

w textul lecţiei (pag. 54)
w planșele 4-1, 4-2, 4-3, 

4-4, 4-5 şi 4-6
w PSON-a, PSON-b, 

PSON-c şi PSON-d
w CD cu muzică şi 

CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 16)

w 1 Ioan 4:4 semne (pag. 
14) 

w poză cu un bebeluş (cu 
tine sau cu o persoană 
care te ajută)

Lecţia „Copilăria lui Isus“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la f iecare 
program. Pentru ca mâinile să-ţi f ie libere pentru 
activităţile din cadrul lecţiei, pune planşele pe un 
stativ, la nivelul privirii copiilor.

? Recapitulare w săgeată – băiat şi fată 
(pag. 90)

w graf ic de creştere (sau 
metru de lemn sau ruletă)

w întrebări (pag. 56, 57)

Joc „Noi creştem“
Lipeşte graf icul de creştere pe un perete. Fiecare 
copil care răspunde la o întrebare, mută săgeata 
pe graf ic o treaptă.

Prezentarea 
Evangheliei

w instrucţiuni (pag. 53)
w CD cu muzică şi 

CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 15)

w câteva lucruri care-i 
ajută pe copii să crească 
puternici şi sănătoşi, sau 
imagini cu aceste lucruri 
(sugestii, pag. 53)

Prezentarea „De ce avem nevoie pentru ca să creştem?“
evangheliei

Gustare w pregătește o gustare 
(atenţie la copiii cu alergii 
alimentare)

Pauză Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă 
la toaletă şi să-şi spele mâinile.

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui 
Dumnezeu pentru gustare.

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: pe parcursul lecţiei dă copiilor să guste 
diferite alimente pentru a ajuta procesul de 
învăţare, dar acestea trebuie să f ie în cantităţi 
mici, ca să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)

Activitate 
creativă

(alege una)

w foi mari de hârtie, cât 
înălţimea copilului – una 
pentru f iecare copil

w creioane colorate sau 
carioci

w resturi de material textil 
sau lână (opţional)

w lipici
w f işă de lucru manual – 

una pentru f iecare copil
w fâşii mici de hârtie una 

pentru f iecare copil
w plastilină sau lut (pag. 8)

Lucru manual „Contururi de trupuri“
Pune f iecare copil să se întindă pe o foaie mare 
de hârtie şi trasează-i conturul. După aceea 
f iecare poate să-şi coloreze faţa, părul, hainele 
etc. sau să lipească pe desen bucăţi de material 
textil sau lână.

Fişă de              „Copilul Isus creştea“
lucru manual Ajută f iecare copil să ruleze o fâşie de hârtie şi 

s-o lipească de imaginea sa.
Plastilină „Scule de tâmplar“

Ajută-i pe copii să facă scule de tâmplar, și 
spune-le cum se folosesc. Isus le-a folosit și El 
la tâmplărie.
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Activitate 
de 
îmbogăţire

(alege una)

Activitate „Noi creştem“
Pune-i pe copii să se comporte la început ca 
bebeluşii; apoi să meargă în patru labe, apoi să 
meargă în picioare. Pune-i să facă activităţile 
obişnuite (de ex. să mănânce – stând pe spate, 
şi bând dintr-o sticluţă, şezând şi mâncând cu 
mâna, apoi şezând şi mâncând cu tacâmuri; să se 
mişte – târându-se pe burtă, apoi în patru labe, 
apoi să meargă în picioare; să se roage – spunând 
„amin“ şi „Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 
mami“ şi „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe tati“; 
apoi să se roage: „Doamne, Dumnezeule, te rog 
binecuvântează-i pe părinţii mei. În Numele 
Domnului Isus. Amin“).

Activitate „Eu pot“
Ajută-i pe copii să se gândească la lucrurile pe 
care le pot face acum. Spune „Eu pot …“ urmat 
de o activitate (de ex. „Eu pot sta în picioare“, 
„Eu pot număra până la zece“, „Eu pot bate din 
palme“, „Eu pot îmbrăţişa“). După ce le spun, 
pune-i pe copii să facă aceste lucruri.
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Predarea	versetului	de	memorat
Verset de memorat

„Tatăl a trimis pe Fiul, ca să f ie Mântuitorul lumii“ (1 Ioan 4:14).

Introducere

Îi ajutaţi vreodată pe părinţii voştri? Poate că mama spune: „Du-te 
şi adu-mi un scutec pentru bebeluș.“ Poate că tata spune: „Du-te 
şi adu-mi ciocanul din cutia cu scule.“ Dumnezeu-Tatăl L-a trimis 
pe Fiul Lui, Isus, să facă o lucrare foarte importantă, iar Fiul a 
ascultat de Tatăl.

Prezentare

Adresa din Biblie unde putem citi despre lucrarea lui Isus este 
1 Ioan 4:14.

Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la 
semnul pus la 1 Ioan 4:14. Citeşte versetul.

Să spunem în şoaptă adresa de trei ori, 1 Ioan 4:14.

Repetă cu voce normală, apoi cu voce tare. Arată imaginile PSON-R1, 
PSON-R2, PSON-R3, PSON-R4 sau foloseşte simbolurile de la 
versetul vizualizat din pachetul „Lucrarea Mântuitorului“. 

Explicaţie

Tatăl … – Dumnezeu-Tatăl, care este în cer, te-a creat şi te iubeşte.

… a trimis pe Fiul … – Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi 
Dumnezeu-Duhul Sfânt împreună sunt Dumnezeu. El este un 
Dumnezeu în Trei Persoane. Dumnezeu-Tatăl L-a trimis pe 
Dumnezeu-Fiul, pe Isus, să facă o lucrare pe pământ. Isus S-a născut 
ca bebeluş, apoi a crescut.

… Mântuitorul … – Isus a trăit o viaţă perfectă, a murit pe cruce 
ca să ia pedeapsa pentru păcatul meu şi al tău, apoi a înviat. Păcatul 
înseamnă orice lucru gândeşti, spui sau faci, şi care nu-I place lui 
Dumnezeu. Toţi au păcătuit şi au nevoie de un Mântuitor (Cel 
care ne iartă păcatele).

… lumii – lumea suntem noi, tu, eu, şi toţi ceilalţi oameni de pe 
pământ.  

Aplicaţie

Nemântuit: Dumnezeu vrea să crezi în Isus ca Mântuitor. Când Isus 
a murit pe cruce, a luat asupra Lui pedeapsa pentru 
păcatul nostru. Apoi a înviat. Dacă crezi în El, Isus 
poate să-ţi ierte păcatul.

Mântuit:       Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitorul tău, Dumnezeu 
vrea să creşti în credinţă, să te asemneni lui Isus în 
ceea ce gândeşti, spui şi faci.
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Repetare

Foloseşte simbolurile, pentru a repeta versetul de mai multe ori, în 
timp ce copiii fac semnele (pag. 14). 
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Prezentarea	Evangheliei
„Ce ne trebuie ca să creştem“
Arată-le câteva lucruri care-i ajută să crească puternici şi sănătoşi (sau imagini cu aceste 
lucruri): lapte, pâine, fructe, legume, orez, paste, periuţă de dinţi, săpun, cărţi, jucării, 
casă, familie etc.

Dumnezeu ne-a dat multe lucruri bune, ca să ne ajute să creştem 
sănătoşi şi puternici.
Arată-le lucrurile, şi vorbeşte pe scurt despre ele.

Dar dacă chiar vrem să creştem aşa cum Îi place lui Dumnezeu, trebuie 
să facem şi alte lucruri. Vom învăţa despre ele printr-un cântec.
Cântă „Citește Biblia în fiecare zi“.

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.
Arată-le Biblia ta.

Ea ne spune tot ce trebuie să ştim despre Dumnezeu. Este o carte 
foarte specială şi importantă, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu 
către noi. Nu mai există nici o carte ca ea. Când veţi f i mai mari, o veţi 
putea citi singuri. Până atunci, puteţi învăţa versete din ea, de f iecare 
dată când veniţi aici și ascultați cu atenție povestirile biblice. Este 
important să ascultaţi cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu.

Şi voi puteţi să vorbiţi cu Dumnezeu. Comunicarea cu Dumnezeu 
se numeşte rugăciune. Rugaţi-vă oriunde. Nu este nevoie să folosiţi 
cuvinte speciale. Dumnezeu vrea să vorbiţi cu El. Mulţumiţi-I pentru 
lucrurile pe care le aveţi. Spuneţi-I că vă pare rău de lucrurile rele pe 
care le-aţi făcut. Rugaţi-L să vă ajute.
Roagă-te cu copiii, folosind un subiect din cele menţionate mai sus.

Ţineţi minte că aveţi nevoie de multe lucruri ca să creşteţi sănătoşi şi 
puternici, dar aveţi nevoie şi să citiţi Biblia şi să vă rugaţi. Cât de des 
trebuie să facem aceste lucruri? În f iecare zi, pentru că ele ne vor ajuta 
să creştem.
Cântă „Citește Biblia în fiecare zi“.
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Lecţia	–	partea	1
Arată-le o poză cu un bebeluş, cu tine sau cu o persoană care te ajută. Pune-i pe copii 
să ghicească cine este în poză.

Voi aţi fost vreodată bebeluşi? Şi cum v-aţi făcut aşa de mari? Ce v-a 
ajutat să creşteţi?
Discutaţi pe scurt.

Dumnezeu a făcut ca trupul vostru să crească. Dumnezeu cunoaște 
f iecare muşchi şi f iecare os din corpul vostru. El a hotărât ce culoare 
să aibă părul, ochii şi pielea voastră. El a hotărât cum să sune vocea 
voastră, şi cum să râdeţi. El a hotărât cât de înalţi şi puternici să f iţi. 
Dumnezeu v-a făcut pe f iecare exact aşa cum sunteţi! Şi El vă iubeşte 
aşa cum sunteţi.

Şi voi şi eu am avut un început, dar Dumnezeu-Fiul a existat dintot-
deauna, împreună cu Dumnezeu-Tatăl și Dumnezeu-Duhul Sfânt. 
Înainte ca Isus să Se nască, El a trăit în cer cu Tatăl Său, Dumnezeu.

Planşa 4-1
La timpul stabilit, Dumnezeu-Tatăl L-a trimis pe Fiul Lui pe pământ, 
ca bebeluş. Isus este Dumnezeu-Fiul. El a luat un trup omenesc. El a 
venit pe pământ să facă lucrarea hotărâtă de Dumnezeu.

Ştiaţi că Dumnezeu este Trei în Unu? Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-
Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt sunt împreună Dumnezeu. El este un 
Dumnezeu în Trei Persoane. Ca să ţinem minte mai uşor, putem pune 
cele trei nume ale Lui pe trei degete.
Repetă numele, ridicând câte un deget pentru f iecare.

Cântă „Dumnezeu-Tatăl“.

Dumnezeu-Tatăl L-a trimis pe Fiul să facă o lucrare pe pământ. Asta 
spune versetul nostru.

Cântaţi împreună 1 Ioan 4:14, făcând şi semnele.

Deci Isus S-a născut ca bebeluş, pentru că Dumnezeu L-a trimis pe 
pământ. Isus avea de făcut o lucrare. El a fost trimis ca Mântuitor al 
lumii. La început a fost doar un bebeluş micuţ. Haideţi să af lăm cum 
a crescut.

Partea	2

Planşa 4-2
Isus a trăit, împreună cu Maria şi Iosif, într-un sat numit Nazaret. Să 
spunem împreună numele satului – „Nazaret“. Acolo a crescut Isus. 

Biblia ne spune că a crescut în patru feluri (Luca 2:52). A crescut în 
înţelepciune (arată spre cap), în trup (încordează-ţi muşchii), era tot mai 
plăcut lui Dumnezeu (apleacă-ţi capul şi uneşte-ţi palmele în rugăciune) 
și oamenilor (fă cu mâna şi zâmbeşte).
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Isus a crescut în înţelepciune (arată spre cap). Asta înseamnă că a învăţat 
să ia decizii corecte. Şi voi învăţaţi să luaţi decizii corecte; însă uneori 
deciziile voastre sunt greşite.
Dă câteva exemple (îţi necăjeşti fratele sau surioara, nu vrei să dai şi altora jucăria ta) 
sau arată planşele PSON-a, PSON-b, PSON-c şi PSON-d.

Isus este desăvârşit. El nu a păcătuit niciodată. El a făcut întotdeauna ce 
era bine, chiar copil f iind. A trăit mereu aşa cum Îi place lui Dumnezeu, 
Tatăl Lui din cer.

Planşa 4-3
Isus a crescut şi în trup (încodează-ţi muşchii). Asta înseamnă că trupul 
Lui a devenit mai înalt, şi mai puternic. Atunci când cresc, copiii pot 
face multe lucruri. Ei învaţă să ajute şi să lucreze. Şi Isus a învăţat aceste 
lucruri. A învăţat să-L ajute pe Iosif, care lucra ca tâmplar.

Isus a crescut în felul în care se purta cu alţi oameni (fă cu mâna şi 
zâmbeşte). El se înţelegea cu ceilalţi oameni – lor le plăcea de El tot 
mai mult – şi doreau să f ie în preajma Lui.

Planşa 4-4
Isus Îl iubea pe Dumnezeu, Tatăl Lui. El voia să-I f ie plăcut şi să facă 
întotdeauna voia Tatălui Său. Probabil uneori Isus stătea cu Iosif şi 
Maria, şi citeau împreună Cuvintele lui Dumnezeu din sulurile sf inte, 
care fuseseră scrise până atunci – legea lui Moise, cuvintele profeţilor, 
psalmii şi altele. 

Isus a crescut în a f i plăcut lui Dumnezeu. Era desăvârşit în tot ce 
făcea. El nu a păcătuit niciodată. Noi nu putem f i desăvârşiţi. Ne-am 
născut dorind să facem lucrurile aşa cum vrem noi, nu aşa cum vrea 
Dumnezeu. Când nu ascultăm de părinţi sau spunem cuvinte urâte, 
încălcăm legea lui Dumnezeu, şi Dumnezeu numeşte acest lucru păcat. 
Dumnezeu pedepseşte totdeauna păcatul. Dar Dumnezeu vă iubeşte 
foarte mult, şi L-a trimis pe Isus să ia pedeapsa în locul vostru. Dacă 
vă pare rău că aţi păcătuit, rugaţi-L pe Isus să f ie Mântuitorul vostru.

Partea	3
La vârsta de doisprezece ani, Isus a plecat împreună cu mama Lui şi cu 
Iosif într-o călătorie mult aşteptată. Maria şi Iosif mergeau în f iecare 
an de la Nazaret la Ierusalim, la o sărbătoare specială. Mulţi oameni 
mergeau acolo, deci Maria şi Iosif au călătorit cu un grup mare. La 
doisprezece ani Isus era destul de mare ca să meargă cu ei.

Planşa 4-5
Credeţi că era bucuros? Ultima dată când Isus fusese în Ierusalim a fost 
când avea 8 zile, deci nu-Şi mai amintea nimic. Acum avea doisprezece 
ani şi urma să vadă Ierusalimul, şi templul în care mergeau oamenii ca 
să se închine lui Dumnezeu. 
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Călătoria până la Ierusalim dura câteva zile, pentru că pe atunci 
nu existau maşini sau avioane. Toţi mergeau pe jos şi îşi cărau cu ei 
mâncarea și alte lucruri necesare pentru călătorie.

Mimează că împachetezi lucruri pentru călătorie, apoi porneşte spre Ierusalim, 
oprindu-te să mănânci şi să dormi.

În timp ce mergeau, oamenii cântau.
Cântă „Domnul e bun“ sau pune un CD cu această melodie în surdină, în timp 
ce „călătoreşti“ spre Ierusalim.

La templu (clădirea specială în care oamenii se închinau lui Dumnezeu) 
Isus a vorbit cu învăţătorii legii.

Planşa 4-6
Ei s-au mirat când au văzut cât de multe ştia Isus. El le punea întrebări, 
şi toţi cei care auzeau lucrurile pe care le spunea El, se mirau de 
răspunsurile Lui. Isus crescuse în înţelepciune (arată spre cap). Ştia 
că Dumnezeu era Tatăl Lui, şi trăia plăcut Lui. Isus ştia atât de multe 
lucruri, pentru că era Dumnezeu-Fiul. El venise pe pământ să facă 
lucrarea pentru care Îl trimisese Dumnezeu.

Dacă L-ai rugat pe Isus să f ie Mântuitorul tău, trăieşte în aşa fel 
încât să-I f i plăcut lui Dumnezeu. Asta înseamnă să faci ceea ce vrea 
Dumnezeu, în loc să faci ceea ce vrei tu. Când vorbeşti cu Dumnezeu 
în rugăciune, roagă-L să te ajute să asculţi de părinţii tăi. Roagă-L să te 
ajute să spui „te rog“ şi „mulţumesc“. Dumnezeu aude rugăciunea ta.

Când s-a încheiat călătoria la Ierusalim, Isus S-a întors acasă cu Maria 
şi Iosif. El a continuat să crească şi să trăiască aşa cum Îi place lui 
Dumnezeu.

Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat

1. Cine este Tatăl care L-a trimis pe Fiul? (Dumnezeu-Tatăl)

2. Cine este Fiul? (Isus, Dumnezeu-Fiul)

3. Ce lucrare a făcut Mântuitorul? (A murit pe cruce, ca să ia pedeapsa 
pentru păcatul tău şi al meu.)

Lecţia (părţile 1-3)

1. Cine face ca trupul vostru să crească? (Dumnezeu)

2. Unde era Isus înainte să vină pe pământ ca bebeluş? (cu Dumnezeu 
în cer)

3. De ce a venit Isus pe pământ? (Ca să facă lucrarea pentru care L-a 
trimis Dumnezeu pe pământ.)

4. În ce sat a crescut Isus? (în Nazaret)

5. A făcut Isus vreodată ceva rău? (nu)

6. Am făcut eu sau voi vreodată ceva rău? (da)
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7. Ce s-a întâmplat când Isus avea doisprezece ani? (A mers la 
Ierusalim.)

8. Ce credeau învăţătorii legii despre Isus? (Se mirau de câte lucruri 
ştia.)

9. Dacă L-ai rugat pe Isus să f ie Mântuitorul tău, cum poţi trăi în 
aşa fel încât să-I placă lui Dumnezeu? (făcând ce vrea Dumnezeu)

Prezentarea Evangheliei

1. Ce carte specială ne-a dat Dumnezeu să citim? (Biblia)

2. Cum putem vorbi cu Dumnezeu? (în rugăciune)

3. Cât de des trebuie să învăţăm din Biblie şi să ne rugăm? 
 (în f iecare zi)
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Lecţia 5
Începutul lucrării lui Isus

Text		biblic	pentru	
învăţător	

Luca 3:21-22
Luca 4:14-15
Luca 5:1-11

Adevăr	central Dumnezeu vrea să crezi în Isus şi să-L urmezi.

Aplicaţie Nemântuit: Crede în Isus ca Mântuitorul tău şi urmează-L.
Mântuit:     Urmează-L pe Isus ascultându-L.

Verset	de	memorat „… cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu …“ (Ioan 11:27)

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit w CD cu muzică şi         
CD player.

w ecusoane (pag. 83), unul 
pentru f iecare copil

w peşte (pag. 83) – prinde 
cu o agrafă mesajul de 
pește (pag. 90) 

w undiţă (f ir cu magnet la 
capăt legat de un băţ)

Bun venit Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii 
pe nume şi dă-le ecusoane cu numele lor.

Activitate „Prinde un peşte“
Pune-i pe copii să folosească pe rând undiţa 
pentru a pescui. Citeşte mesajul de pe f iecare 
peşte prins. Continuă până când participă toţi 
copiii, aruncând peştele înapoi dacă este necesar.

Închinare w CD cu muzică şi 
CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 15, 16)

w „Nu sunt mare ca munţii 
cei înalţi“ – cântec 
vizualizat

w coş pentru colectă

Cântec „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“ refren (de 
două ori)

Rugăciune Condu copii i  în rugăciune:  „Doamne 
Dumnezeule Îţi mulţumim că L-ai trimis pe 
Isus pe pământ. Îţi mulţumim că El Şi-a ales 
ucenici care să-L urmeze. Ajută-ne şi pe noi să 
f im ucenicii lui Isus. În Numele lui Isus. Amin.“ 

Cântec „Citeşte Biblia în f iecare zi“ (strofa 1)
Colectă (opţional) Dă un coş din mână în mână şi permite 

copiilor să dăruiască. (Informează părinţii despre 
modul în care vor f i folosiţi banii.)

Verset de 
memorat

w PSON-R5, PSON-R6, 
PSON-R7, PSON-R8           
(pag. 82) sau versetul 
vizualizat color din 
pachetul acestei lecții. 

w instrucţiuni (pag. 61, 62)

Verset Ioan 11:27
Repetare „Marş pe verset“

Înviorare Activitate „Capul, umeri, mâini, picioare“
Următoarele cuvinte pot f i rostite sau cântate 
în timp ce se fac semnele:

Capul, umeri, mâini, picioare
Urechiuşe, ochi, nas, gură.
Capul, umeri, mâini, picioare
Sunt ale lui Isus. /x2
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Lecţie 
biblică

w textul lecţiei (pag. 65)
w planşele 5-1, 5-3, 5-4, 

5-5 şi 5-6 
w „Eu cred în Scriptură“ şi 

„Nu sunt mare ca munţii 
cei înalţi“ – cântece 
vizualizate

w CD cu muzică şi 
CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 15, 16)

w măr
w imagine cu un porumbel 

(pag. 91)

Lecţia „Începerea lucrării lui Isus“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la f iecare 
program. Pentru ca mâinile să-ţi f ie libere pentru 
activităţile din cadrul lecţiei, pune planşele pe un 
stativ, la nivelul privirii copiilor.

? Recapitulare w peşte (pag. 83), unul 
pentru f iecare copil

w lână albastră
w întrebări (pag. 67, 68)

Joc „Peşti în mare“
Ca să reprezinţi apa, aşează fire de lână albastră 
pe f lanelograf. Dacă un copil răspunde la 
o întrebare, poate să pună un peşte în apă. 
Continuă până când participă toţi copiii, 
repetând întrebările dacă este necesar.

Prezentarea 
Evangheliei

w instrucţiuni (pag. 63, 64)
w PSON-n, PSON-o, 

PSON-p, PSON-q, 
PSON-r, PSON-s, 
PSON-t şi PSON-u  
(pag. 79, 80) sau foloseşte 
imaginile color cu aceleaşi 
coduri din pachetul cu 
planşe.

w microfon (opţional)

Prezentarea       „Ioan 3:16“
evangheliei 

Gustare w pregătește o gustare 
(atenţie la copiii cu alergii 
alimentare)

Pauză Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă 
la toaletă şi să-şi spele mâinile.

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui 
Dumnezeu pentru gustare.

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: pe parcursul lecţiei dă copiilor să guste 
diferite alimente pentru a ajuta procesul de 
învăţare, dar acestea trebuie să f ie în cantităţi 
mici, ca să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Activitate 
creativă

(alege una)

w cercuri cu imagini        
(pag. 92), un set pentru 
f iecare copil

w carton, o foaie pentru 
f iecare copil

w creioane colorate sau 
carioci

w lipici
w foarfece
w f işe de lucru manual una 

pentru f iecare copil
w bucăţi de sfoară 
w lipici
w plastilină sau lut (pag. 8)

Lucru manual „Unde să spunem altora despre Isus“
Trasează în mijlocul foii de hârtie conturul 
pantofului fiecărui copil. Pune apoi fiecare copil 
să coloreze şi să decupeze imaginile din cercuri 
(cu sau fără cuvinte). După aceea să lipească 
imaginile pe marginea conturului pantofului.

Fişă de  „Isus Îşi alege ucenicii“
lucru manual Pune copiii să coloreze peştişorii din plasă, apoi 

să lipească bucăţi de sfoară pe mreajă.
Plastilină „Peşti pentru pescari“

În timp ce repeţi evenimentele lecţiei, pune-i pe 
copii să facă peşti.

Activitate 
de 
îmbogăţire

(alege una)

w hârtie mototolită, jucării 
asortate, vase şi recuzita 
necesară

Activitate „Mimează lucrări din dragoste“
Împarte copiii în grupe care să arate o „lucrare 
din dragoste“, iar restul grupului să ghicească 
despre ce este vorba. Iată câteva exemple.

 w îmbrăţişează un prieten
 w strânge gunoiul de pe jos, şi pune-l la coşul 

de gunoi
 w spală jucării sau vase
 w spune cuiva despre Isus
 w deschide uşa și lasă pe cineva să intre înaintea ta
 w aşează masa
 w dă şi altcuiva jucăria ta
 w mângâie un copil care plânge
Activitate „Ce putem face?“ 

Cere copiilor să hotărască ce ar face în diferite 
situaţii (vezi ideile de mai sus). Prezintă o situaţie, 
și roagă un copil să spună cum poate să ajute 
în situaţia respectivă. (De ex. spune, „(numele 
copilului) este trist; ce putem face?“, şi cere 
copiilor să răspundă.)
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Predarea	versetului	de	memorat
Verset de memorat

„… cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu …“ (Ioan 
11:27)

Introducere

Am o întrebare şi sper că voi ştiţi răspunsul. Cine este Isus 
Hristos?

Joacă rolul unui reporter, întrebând copiii și folosind un microfon. 
Apleacă-ţi capul, la f iecare răspuns pentru a arăta că ai auzit răspunsul.

Prezentare

În Ioan 11:27, Biblia ne oferă un răspuns minunat la această între-
bare. Spuneţi-mi această adresă, în timp ce vă acoperiţi un ochi.

Repetaţi, acoperind celălalt ochi, apoi ambii ochi.

Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la 
semnul pus la Ioan 11:27. Citeşte versetul apoi arată PSON-R5, 
PSON-R6, PSON-R7 şi PSON-R8 sau folosește versetul vizualizat 
color din pacehtul acestei lecții.

Explicaţie

cred – „a crede“ înseamnă a f i convins că un lucru este adevărat.

Arată spre un scaun.

Dacă spun că eu cred că acest scaun mă ţine, dar nu mă aşez pe el, 
înseamnă că eu nu cred cu adevărat. Dacă eu cred cu adevărat că 
acest scaun mă ţine, mă aşez pe el.

Așează-te pe scaun.

„Eu am crezut“ înseamnă că am fost convins că scaunul mă ține.

că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu – Dumnezeu vrea ca tu să 
crezi că Isus Hristos, care a murit pe cruce pentru păcatele tale este 
Fiul lui Dumnezeu.

Aplicaţie

Nemântuit: Dumnezeu vrea să recunoşti că ai păcătuit, și ai făcut 
lucruri care nu-I plac lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea 
să crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a 
murit pe cruce, ca să ia pedeapsa pentru păcatele tale, 
după care a înviat.

Mântuit:  Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, Dumnezeu vrea 
să-L urmezi, şi să faci ce dorește El. Un mod de a face 
ceea ce dorește El este să spui altora despre Isus. Spune 
cuiva despre Isus chiar astăzi!
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Repetare

„Marş pe verset“

Mărşăluiţi pe loc, „citind“ simbolurile. Apoi alege un copil, 
„conducătorul“, în spatele căruia toţi ceilalţi vor forma un şir, şi 
mărşăluiţi în jurul încăperii, repetând versetul. La sfârşitul f iecărei 
repetări bateţi din palme. Schimbă „conducătorul“ după două 
repetări, şi continuă.
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Prezentarea	Evangheliei
Arată imaginile PSON-n şi PSON-o.

Vă mai amintiţi ce adresă biblică se potriveşte cu aceste imagini? (Ioan 
3:16) Acest cerc auriu ne aminteşte că „Dumnezeu … a făcut lumea şi 
tot ce este în ea“ (Fapte 17:24). El este marele nostru Creator, şi își are 
casa în cer. Puteţi să-mi spuneţi ceva ce a creat Dumnezeu?
Aşteaptă răspunsul copiilor. 

Arată imaginea PSON-p.

Dumnezeu iubește toată creaţia Lui, dar în mod deosebit oamenii. 
Dumnezeu vă iubeşte şi pe voi. Dumnezeu v-a făcut exact aşa cum 
sunteţi, şi vă iubeşte aşa cum v-a făcut. Dar Dumnezeu nu iubeşte tot 
ceea ce faceţi. Uneori păcătuiţi. Gândiţi, spuneţi sau faceţi lucruri care 
nu-I plac lui Dumnezeu.
Dă următoarele exemple de păcate sau arată planşele PSON-a, PSON-b, PSON-c şi 
PSON-d.

Poate că atunci când te superi că nu primeşti jucăria pe care o vezi 
la magazin, te gândeşti, „Mama mea e rea, pentru că nu vrea să-mi 
cumpere jucăria.“ Dar poate ea nu are bani, sau consideră că nu-ţi 
trebuie. Poate începi să plângi şi să strigi, „Vreau jucăria! Vreau jucăria!“ 
Acest lucru nu-I place lui Dumnezeu. Când faci așa, păcătuieşti, iar 
Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul. Ioan 3:16 numeşte această 
pedeapsă „a pieri“ (a f i despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna, a 
merge în iad). Dar Dumnezeu te iubeşte atât de mult, încât a găsit o cale 
prin care păcatul tău să f ie iertat, ca să nu mai trebuiască să f ii pedepsit.
Arată imaginea PSON-q.

Dumnezeu L-a dat pe Fiul Lui, Isus Hristos. Isus S-a născut ca bebeluş, 
a crescut şi a ajuns om mare. Dar era diferit de oricare alt copil sau 
adult. Isus făcea mereu ceea ce era bine. El nu a păcătuit niciodată. Nu a 
avut păcate, dar a fost gata să f ie pedepsit pentru păcatele altor oameni.
Arată imaginea PSON-r.

Biblia spune că „Hristos a murit pentru păcatele noastre … a fost 
îngropat şi a înviat a treia zi … şi S-a arătat“ (1 Corinteni 15:3-5). Isus a 
murit pe cruce, unde a luat pedeapsa pentru păcatele tuturor oamenilor 
din lume. După ce a murit, Isus a fost îngropat într-un mormânt, dar 
nu a rămas mort. A treia zi a înviat! S-a arătat oamenilor şi a vorbit cu 
ei. Isus era viu cu adevărat. Apoi S-a întors în cer.
Arată imaginea PSON-s.

Dumnezeu spune că dacă te încrezi în Isus ca Mântuitorul tău, vei f i 
iertat, pentru că El a luat pedeapsa pentru păcatul tău.
Arată imaginea PSON-t.

Dacă Îl primeşti pe El, nu mai trebuie să f ii pedepsit pentru păcatul 
tău, şi să f ii despărţit veşnic de Dumnezeul din cer.
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Arată imaginea PSON-u.

În loc de aceasta, vei avea viaţa veşnică (viaţa care nu se sfârşeşte). Din 
momentul în care crezi, ești copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu te va 
ajuta să asculţi de El şi să trăieşti ca un copil al Său. Într-o zi vei merge 
să locuieşti cu El în cer. Crezi că Isus a murit pentru păcatele tale? Vrei 
să te ajut să vorbeşti cu El despre aceste lucruri? 

Spune copiilor locul în care pot să vină să f ie sfătuiţi.
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Lecţia	–	partea	1
V-aţi gândit vreodată ce aţi vrea să f iţi când veţi f i mari? Poate v-ar 
place să faceţi ce fac mămicile şi tăticii voştri.
Cere-le copiilor să-şi spună părerile. Spune-le ce doreai tu să devii, când erai de vârsta lor.

Când Isus S-a făcut mare, a trebuit să facă o lucrare specială. Nimeni 
altcineva nu mai putea face lucrarea aceea. 

Planşa 5-1 
El fusese trimis din cer de Dumnezeu ca să facă această lucrare 
importantă. Cine îşi aminteşte pentru ce venise Domnul Isus pe 
pământ? (Aşteaptă răspunsul copiilor.) Da, El venise ca să ia asupra Lui 
pedeapsa pentru păcatele oamenilor, ca toţi cei care cred în El să aibă 
posibilitatea să ajungă în cer. 

Nicio planşă 
Povestirea noastră de astăzi începe când Isus avea aproximativ treizeci 
de ani. El a venit la râul Iordan. Acolo era un om numit Ioan. El îi 
învăţa pe oameni despre Dumnezeu, şi îi boteza în apă. Ioan le spunea 
oamenilor că trebuie să le pară rău de lucrurile rele pe care le făcuseră. 
Cei cărora le părea rău erau botezaţi. Intrau în apă, erau scufundaţi, iar 
apoi ieşeau din apă. Făceau acest lucru pentru a-I arăta lui Dumnezeu 
că le părea cu adevărat rău de lucrurile rele pe care le făcuseră. 

Şi eu şi voi am făcut lucruri rele, şi trebuie să-I spunem lui Dumnezeu 
„îmi pare rău“. Când Îi spunem „îmi pare rău“, trebuie să ne pară cu 
adevărat rău.

Fă un scurt joc pe roluri despre „a-ţi părea rău“. Tu şi una dintre persoanele 
care te ajută puteţi interpreta următoarea scenă: o persoană ia mărul celeilalte, 
spune „îmi pare rău“ cu nepăsare şi apoi mănâncă mărul.

Întreabă-i pe copii dacă ei cred că persoanei care a luat mărul i-a părut rău cu 
adevărat. Discutaţi despre ceea ce ar f i trebuit să se întâmple, dacă i-ar f i părut 
rău cu adevărat (de ex. să dea mărul înapoi înainte să muşte din el).

Când Îi spui lui Dumnezeu că „îţi pare rău“ pentru păcatul tău, trebuie 
să Îi spui aceste cuvinte din inimă.

Partea	2
Şi Isus a venit să f ie botezat. Chiar dacă El nu făcuse niciodată ceva rău, 
dorea să arate tuturor că El era gata să împlinească profeția privitoare la 
El. În timp ce Isus ieşea din apă, și Se ruga lui Dumnezeu, s-a întâmplat 
ceva uimitor. Biblia ne spune că cerul s-a deschis, şi Dumnezeu-Duhul 
Sfânt a venit să Se aşeze pe Isus sub forma unui porumbel.
Arată o imagine cu un porumbel.

Dumnezeu-Tatăl a vorbit din cer. „Tu eşti Fiul Meu preaiubit; în Tine 
Îmi găsesc toată plăcerea Mea!“ (Luca 3:22).

Isus era şi om şi Dumnezeu-Fiul. El nu avea niciun păcat. Isus nu 
gândise, nu spusese şi nu făcuse nimic împotriva legii lui Dumnezeu, 
şi Dumnezeu era foarte mulţumit de El.



Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe înțelesul preșcolarilor

66

Acum începea lucrarea lui Isus. Mai ţineţi minte câţi ani avea El? Avea 
30 de ani. Isus a început să meargă din loc în loc ca să-i înveţe pe oameni 
despre Dumnezeu. Sâmbăta mergea în sinagogă (un fel de biserică). 
În sinagogă El citea oamenilor câte un pasaj din scrierile Vechiului 
Testament, iar apoi le explica ce însemna acel pasaj.

Şi astăzi este foarte important să învăţăm din Biblie despre Dumnezeu. 
Biblia ne spune adevărul despre Dumnezeu.

Cântaţi „Eu cred în Scriptură“. 

Partea	3
Isus devenea tot mai cunoscut. Oriunde mergea era înconjurat de 
mulţimi de oameni, care veneau să-L asculte. 

Într-o zi El stătea lângă Marea Galileii. Oamenii se îmbulzeau în jurul 
Lui, iar El îi învăţa despre Dumnezeu. Vă puteţi imagina mulţimea 
de oameni care se împingeau, ca să se apropie cât mai mult de Isus? 
Probabil că unii stăteau chiar în vârful picioarelor. 

Cere-le copiilor să stea în vârful picioarelor, ca şi cum ar încerca să-L vadă pe 
Isus, şi să-L audă vorbind.

Atunci Isus a văzut două corăbii aproape de ţărm. Pescarii ieşiseră din 
ele ca să-şi spele mrejele (plasele de pescuit). Isus S-a urcat într-una 
dintre corăbii, care era a unui om numit Simon, și l-a rugat să o împingă 
puţin de la mal.

Planşa 5-3
Apoi Isus a şezut în corabie, şi i-a învățat pe oameni.

Când a terminat de vorbit mulţimii, Isus S-a întors către Simon 
(proprietarul corăbiei), şi i-a spus: „Du corabia la apă adâncă şi arunca-
ţi-vă mrejele, ca să pescuţi“ (vezi Luca 5:4). 

Simon a răspuns: „Învăţătorule, toată noaptea am muncit din greu, şi 
n-am prins nimic; dar la cuvântul Tău voi arunca mrejele“ (vezi Luca 
5:5).

Astfel Simon şi fratele lui Andrei au dus barca în partea adâncă a lacului.

Planşa 5-4
Au aruncat mrejele, şi au prins foarte mult peşte – atât de mult, încât 
mrejele începeau să se rupă.

Pune-i pe copii să mimeze că aruncă plasa şi o scot.

A fost nevoie să-şi cheme prietenii cu o altă barcă, pentru ca aceştia 
să-i ajute.

Pune-i pe copii să facă semne cu mâna ca şi cum ar chema pe cineva.

Ambele corăbii erau atât de pline cu peşte, încât au început să se 
scufunde.

Când Simon a văzut cât peşte au prins, şi-a dat seama că Isus nu era 
un om obişnuit. Simon ştia că el, Simon, era un păcătos.
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Isus i-a spus, „Nu te teme; de acum încolo vei f i pescar de oameni“ 
(Luca 5:10).

Planşa 5-5
Simon şi prietenii lui (Andrei, Iacov şi Ioan) au lăsat totul şi L-au urmat 
pe Isus. Să spunem împreună numele lor.

Ei nu au urmat pe un oarecare – L-au urmat pe Dumnezeu-Fiul.

La fel ca ei, şi tu poţi să-L urmezi pe Isus.
Cântaţi „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“. 

Pentru a-L urma pe Isus, trebuie să faci ceva. Ca şi Simon 
din povestirea noastră, trebuie să înţelegi că ai făcut lucruri rele. 
Trebuie să spui „Îmi pare rău pentru păcatele mele“, şi să crezi în Isus 
ca Mântuitorul tău. Apoi Îl poţi urma pe Isus. „A-L urma pe Isus“ 
înseamnă a trăi cum Îi place lui Dumnezeu.

Planşa 5-6
Cere-I să te ajute să-L urmezi, și spune altora despre El.

Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat

1. Cine este Isus Hristos? (Fiul lui Dumnezeu)

2. Ce înseamnă „a crede“? (A f i convins că un lucru este adevărat.)

3. Cine trebuie să ştie despre Isus? (toată lumea)

Lecţia (părţile 1-3)

1. Câţi ani avea Isus? (treizeci)

2. De ce erau oamenii botezaţi? (Ca să arate că le părea rău de păcatele 
lor, de lucrurile rele pe care le făcuseră.)

3. Şi eu şi voi am făcut lucruri rele. Cui trebuie să-i spunem că ne 
pare rău? (lui Dumnezeu)

4. Şi Isus a fost botezat. De ce? (Ca să împlinească Scripturile, 
prorociile.)

5. Ce făcea Isus în timp ce călătorea din loc în loc? (Le spunea 
oamenilor despre Dumnezeu.)

6. Cum putem af la astăzi despre Dumnezeu? (Răspunsurile vor f i 
diferite – de ex. în Grupurile Vestea Bună, la biserică. Nu uita să 
menţionezi citirea Bibliei.)

7. Unde a şezut Isus pentru a vorbi mulţimii? (într-o corabie)

8. Ce trebuie să faci ca să-L urmezi pe Isus? (Să-ţi pară rău de păcatul 
tău, şi să crezi în Isus ca Mântuitorul tău.)

9. Care erau numele celor patru bărbați care L-au urmat pe Isus, în 
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lecţia biblică? (Simon, Andrei, Iacov şi Ioan. Sunt suf iciente și două 
nume.)

Prezentarea Evangheliei

1. Ce este păcatul? (Orice lucru pe care-l gândeşti, îl spui sau îl faci,  și 
nu-I place lui Dumnezeu.)

2. Cine a murit pe cruce, ca să ia pedeapsa păcatului tău? (Isus)

3. Ce trebuie să faci ca să devii un copil al lui Dumnezeu? (Să crezi 
în Isus ca Mântuitor. Foloseşte această întrebare ca să recapitulezi. 
Îndeamnă-l pe copil să se roage astfel: „Doamne, știu că am păcătuit, 
şi îmi pare rău. Cred că Isus a murit pentru păcatele mele, şi a înviat. 
Te rog să-mi ierţi păcatele, şi să mă faci copilul Tău.“)
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Lecţia 6
Întâlnirea lui Isus cu Matei şi prietenii lui

Text	biblic	pentru	
învăţător

Luca 5:1-11
Luca 5:27-32
Luca 6:12-16

Adevăr	central Dumnezeu vrea să Îl urmezi pe Isus.

Aplicaţie Nemântuit: Roagă-L pe Isus să f ie Mântuitorul tău, şi urmează-L.
Mântuit:     Urmează-L pe Isus, învăţând din Biblie, şi rugându-te.

Verset	de	memorat Repetă Ioan 11:27

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit w CD cu muzică şi          
CD player

w ecusoane (pag. 83), unul 
pentru f iecare copil

w covoraşe
w farfurii, pahare, tacâmuri 

de unică folosinţă şi 
şerveţele

Bun venit Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii 
pe nume, şi dă-le ecusoane cu numele lor.

Activitate „Să aranjăm masa“
Învaţă-i pe copii să aranjeze masa corect, şi pune-i 
să exerseze.

Închinare w CD cu muzică şi 
CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 15, 16)

w „Nu sunt mare ca munţii 
cei înalţi“ – cântec 
vizualizat

w coş pentru colectă

Cântec „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“ refren (de 
două ori)

Rugăciune Condu copiii în rugăciune: „Doamne Dumne-
zeule, Îţi mulţumesc că L-ai trimis pe Isus 
să moară pe cruce pentru păcatele mele. Îţi 
mulţumesc că pot spune şi altora despre El. În 
Numele lui Isus. Amin.“

Cântec „Citeşte Biblia în f iecare zi“
Colectă (opţional) Dă un coş din mână în mână şi permite 

copiilor să dăruiască. (Informează părinţii despre 
modul în care vor f i folosiţi banii.)

Verset de 
memorat

w PSON-R5, PSON-R6, 
PSON-R7 şi PSON-R8 
(pag. 82) sau foloseşte 
simbolurile versetului 
vizualizat din pachetul  
cu planşe

w instrucţiuni (pag. 72, 73)

Verset Ioan 11:27
Repetare „Marş pe verset“

Înviorare Activitate „Du-te şi spune cuiva“
Pune-i pe copii să meargă, să sară, să alerge etc. 
prin cameră, şi prin aceasta să ajungă la cineva 
care are nevoie să audă că Isus a murit pe cruce 
şi a înviat.



Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe înțelesul preșcolarilor

70

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Lecţie 
biblică

w textul lecţiei (pag. 75)
w planşele 6-1, 6-2, 6-3, 

6-4, 6-5 și 6-6
w „Nu sunt mare ca munţii 

cei înalţi“ – cântec 
vizualizat

w CD cu muzică şi 
CD player; cuvintele 
cântecelor (pag. 15, 16)

w monede (adevărate sau 
din plastic)

w faţă de masă şi mâncare 
adevărată sau din plastic

Lecţia „Întâlnirea lui Isus cu Matei şi prietenii lui“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la f iecare 
program. Pentru ca să ai mâinile libere pentru 
activităţile din cadrul lecţiei, pune planşele pe 
un stativ, la nivelul privirii copiilor.

? Recapitulare w săculeţ de pânză, de 
preferinţă cu şnur pentru 
închidere

w monede (adevărate sau 
din plastic)

w întrebări (pag. 77, 78)

Joc „Umple săculeţul de bani“
Fiecare copil care răspunde la o întrebare, pune 
câte o monedă în săculeţul de bani. La sfârşitul 
jocului, pune-i pe copii să agite săculeţul cu bani, 
ca să audă zornăitul.

Prezentarea 
Evangheliei

w instrucţiuni (pag. 74)
w „Eu cred în Scriptură“ –

cântec vizualizat
w CD cu muzică şi         

CD player
w PSON-a, PSON-b, 

PSON-c şi PSON-d 
(opţional)

Prezentarea „Eu cred în Scriptură“
evangheliei

Gustare w pregătește o gustare 
(atenţie la copiii cu alergii 
alimentare)

Pauză Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă 
la toaletă şi să-şi spele mâinile.

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui 
Dumnezeu pentru gustare.

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: pe parcursul lecţiei dă copiilor să guste 
diferite alimente pentru a ajuta procesul de 
învăţare, dar acestea trebuie să f ie în cantităţi 
mici, ca să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Activitate 
creativă

(alege una)

w „Eu cred în Scriptură“ – 
ajutoare vizuale pentru 
acasă (pag. 93, 94), un set 
pentru f iecare copil

w creioane colorate sau 
carioci

w foarfece
w beţişoare de lucru 

manual, şase pentru 
f iecare copil

w lipici sau bandă adezivă
w f işe de lucru manual – 

una pentru f iecare copil
w esenţe alimentare (de ex. 

de portocale, migdale, 
mentă)

w plastilină sau lut (pag. 8)
w forme circulare pentru 

tăiat aluatul

Lucru manual „Eu cred în Scriptură“ – ajutoare vizuale pentru 
acasă
Dă f iecărui copil un set de ajutoare vizuale. 
Pune-i să le coloreze, şi să le lipească pe 
beţişoarele de lucru manual. Învaţă-i să folosească 
ajutoarele vizuale în timp ce se cântă cântecul, 
precum şi pentru a spune altora despre Isus.

Fişă de              „Întâlnirea lui Isus cu Matei şi prietenii lui“
lucru manual Pune o picătură de esenţă alimentară pe câte un 

deget al f iecărui copil, şi lasă-l să atingă cu acel 
deget mâncarea respectivă din imagine.

Plastilină „Monede pentru taxe“
Pregăteşte forme circulare de tăiat aluatul, pe care 
copiii să le folosească la decuparea monedelor. 
Repetă lecţia în timp ce ei fac aceasta. Pune-i pe 
copii să plătească „taxe“ cu monedele lor, apoi 
să facă curăţenie după ei. 

Activitate 
de 
îmbogăţire

(alege una)

w urme de paşi (pag. 95), 
opt

w bandă adezivă din hârtie
w CD cu muzică şi         

CD player
w „Eu cred în Scriptură“ 

cântec vizualizat

Activitate „Du-te şi spune“
Lipeşte urmele pe podea, în perechi de câte două, 
în faţa unei linii marcate – patru de o parte şi 
patru de cealaltă (vezi schiţa). Aliniază copiii 
faţă în faţă, jumătate la un capăt al liniei de paşi, 
jumătate la celălalt. Pune câte un copil din f iecare 
parte să meargă până la mijloc, să dea mâna cu 
celălalt copil, şi să spună unul dintre următoarele 
adevăruri ale Evangheliei.  
w   Dumnezeu te iubeşte.

 w Isus a murit pentru tine.
 w Isus a înviat.

w Spune cuiva despre Isus.
Continuă până când îi vine rândul f iecărui copil.

Activitate „Eu cred“
Pune şase copii să ţină ajutoarele vizuale pentru 
„Eu cred în Scriptură“. Cântă cântecul, oprin-
du-te după f iecare strofă, ca să întrebi copiii ce 
cred (de ex. „Ce credeţi voi despre Scriptură?“). 
Încurajează copiii să spună şi altcuiva ce cred.
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Predarea	versetului	de	memorat
Verset de memorat

„… cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu …“ (Ioan 
11:27)

Introducere

Ce lucrează tati şi mami? Vreţi şi voi să faceţi acelaşi lucru când 
veţi creşte? 
Discutaţi pe scurt.

Să presupunem că mami îți spune: „Dacă îți faci ordine în camera 
ta, îți dau bomboane. Dacă nu te pedepsesc.“ Crezi că dacă îți faci 
ordine îți dă bomboane? Da. Crezi și că dacă nu îți faci ordine ești 
pedepsit? Da. Versetul de astăzi are de-a face cu „a crede“. 

Prezentare

Adresa lui biblică este Ioan 11:27. Mergeţi pe loc, şi când spun 
„îngheaţă“, rămâneţi nemişcaţi. 
Mergi pe loc, apoi strigă „îngheaţă“.

Întreabă-i ce adresă biblică are versetul, și asteaptă răspunsul copiilor. Repetaţi, 
alergând uşor, şi fugind pe loc. Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând 
Biblia la semnul aşezat la Ioan 11:27. Citeşte versetul, apoi arată PSON-R5, 
PSON-R6, PSON-R7 şi PSON-R8 sau versetul vizualizat color din pachet.

Explicaţie

cred – „a crede“ înseamnă a f i convins că un lucru este adevărat. 
Am ceva bun de mâncat pentru voi. Mă credeţi?
Să ai o pungă cu bomboane ascunsă undeva în apropiere.

Dovediţi-mi că mă credeţi, închizând ochii şi întinzând mâna.
Pune câte o bomboană în mâinile întinse.

Unii dintre voi aţi crezut. A crede înseamnă a f i sigur că ceva este 
adevărat şi a acționa în conformitate cu ceea ce crezi.

Mai fă odată acelaşi lucru, pentru cei care n-au răspuns prima dată.

Dumnezeu vrea ca tu să crezi că Isus Hristos, care S-a născut ca 
bebeluş într-o iesle, este Fiul lui Dumnezeu. El a venit ca să moară 
pe o cruce, a luat asupra Lui păcatele noastre, apoi a înviat.

Ce se întâmplă dacă nu crezi în El? Biblia vorbește despre un loc 
de pedeapsă veșnică, de chin, numit iad, unde vor ajunge cei ce nu 
cred, și vor fi despărțiți pentru totdeauna de Dumnezeu.

Aplicaţie

Nemântuit: Crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? 
Crezi că El a murit pe cruce, și a luat de bună voie 
asupra Lui, păcatele noastre (lucrurile rele pe care le
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 gândeşti, le spui şi le faci), iar apoi a înviat? Dumnezeu 
vrea să-L primeşti pe Isus, ca să f ii iertat, şi să devii 
copilul lui Dumnezeu.

Mântuit:   Dacă L-ai primit pe Isus ca Mântuitor, trăieşte 
ca un copil al lui Dumnezeu, spunând altora cine este 
Isus, şi ce a făcut El pentru tine.

Repetare

„Marş pe verset“

Mărşăluiţi pe loc, „citind“ simbolurile. Apoi alege un copil, 
„conducătorul“, în spatele căruia toţi ceilalţi vor forma un şir, 
şi mărşăluiţi în jurul încăperii, repetând versetul. La sfârşitul 
f iecărei repetări, bateţi din palme. După două repetări, schimbă 
„conducătorul“, şi continuă.
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Prezentarea	Evangheliei
„Eu cred în Scriptură“
Cântaţi împreună, arătând ajutoarele vizuale. Opriţi-vă după f iecare strofă, pentru a 
da următoarele explicații.

Strofa 1 Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. 
Dumnezeu vrea să ştii că El te-a făcut şi te iubeşte (1 Ioan 
4:10). Dumnezeu vrea ca şi tu să fii un copil al Său, şi să 
trăieşti cândva cu El în cer.

Strofa 2 Isus este Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ. S-a 
născut ca bebeluş, şi a crescut devenind om mare. El a făcut 
totdeauna ceea ce era bine, și nu a păcătuit nici măcar o 
dată.

Strofa 3 Dar eu, tu, noi toţi am păcătuit. Noi gândim, spunem şi 
facem lucruri pe care Dumnezeu le numeşte păcat.
Dă următoarele exemple de păcate sau arată planşele PSON-a, PSON-b, 
PSON-c şi PSON-d şi discută despre ele.

Poate că atunci când tata spune: „Strânge-ţi jucăriile, e 
timpul de culcare!“, tu răspunzi: „Nu, eu vreau să mă 
mai joc“. Poate baţi din picior, şi te încrunţi. Toate aceste 
lucruri sunt păcate, pentru că a nu asculta de părinţi 
înseamnă a nu asculta de Dumnezeu. Dumnezeu spune 
că: „Toţi au păcătuit“ (Romani 3:23).

Strofa 4 Păcatul trebuie pedepsit. Fiecare dintre noi am păcătuit, şi 
ca urmare, ar trebui să ajungem în iad, locul unde suntem 
despărţiţi veşnic de Dumnezeu. Dar Isus ne-a iubit atât de 
mult, încât a găsit o cale, ca dacă tu crezi în El, să f ii iertat 
de păcatele tale. Calea Lui a fost să ia pedeapsa pentru 
păcatele tale asupra Lui. Dacă vrei să f ii curăţit de păcatele 
tale, trebuie să crezi că El a luat pedeapsa în locul tău, şi 
să-L primeşti ca Mântuitorul tău (1 Ioan 1:7).

Strofa 5 Isus a înviat din morţi a treia zi (1 Corinteni 15:3-5). 
Învierea Lui arată că jertfa pentru iertarea păcatelor 
omenirii a fost acceptată. Dumnezeu a fost satisfăcut 
de jertfa Fiului Său, şi L-a înviat pe Fiul Său a treia zi. 
După înviere, Domnul Isus a mers, a vorbit şi a mâncat, 
f iind văzut de mulţi oameni. Apoi S-a întors în cer ca 
să pregătească nişte locuinţe speciale pentru cei care-L 
primesc.

Strofa 6 Când Îl primeşti pe Isus ca Mântuitor, eşti iertat de toate 
păcatele. Primeşti viaţa veşnică, şi eşti un copil al lui 
Dumnezeu (Ioan 1:12). Dumnezeu-Duhul Sfânt locuieşte 
în tine, şi te ajută să asculţi de Dumnezeu. Tu scapi de 
pedeapsa păcatului, pentru că Isus a fost pedepsit în locul 
tău! Vrei să-L primeşti pe Isus ca Mântuitor, şi să devii 
copil al lui Dumnezeu? Dacă vrei să te ajut, vino la (spune 
locul în care copiii pot să vină să f ie sfătuiţi).



75

Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe înțelesul preșcolarilor

Lecţia	–	partea	1
V-aţi jucat vreodată jocul „Urmează conducătorul“?

Joacă acest joc cu copiii. Fă o acţiune, şi pune-i pe copii să repete ceea ce faci. 
Dacă grupul este mic, pune copiii să stea în spatele tău, şi spune-le să te urmeze 
prin încăpere. În caz contrar, pune-i să imite acţiunile pe care le faci pe loc. 
Încheie jocul, şi începe lecţia, doar după ce copiii s-au liniştit.

Aţi învăţat să urmaţi pe cineva destul de bine. Cei care urmează pe 
cineva sunt oameni care fac ceea ce face acea persoană, sau care urmează 
instrucţiunile acelei persoane. Aşa aţi făcut voi!

Isus a ales oameni care să-L urmeze, şi să înveţe de la El. Patru dintre 
ei erau pescari. Vă mai amintiţi numele lor? (Simon, Andrei, Iacov 
şi Ioan.) Isus folosise una din corăbiile lor, ca să şadă în ea la Marea 
Galileii, în timp ce vorbea mulţimii despre Dumnezeu. Apoi Isus i-a 
spus lui Simon să ducă barca în apă adâncă. Atunci pescarii au prins 
foarte mult peşte. Vă mai amintiţi ce s-a întâmplat după aceea? Isus 
le-a spus celor patru să-L urmeze, şi ei L-au urmat.

Planşa 6-1
Simon, Andrei, Iacov şi Ioan L-au urmat pe Isus – au mers cu El, au 
vorbit cu El, au mâncat împreună etc.

Noi nu putem să fim cu Isus aşa cum au fost ei, şi totuşi Îl putem urma. 
Dar de ce trebuie să-L urmăm pe Isus? Trebuie să-L urmăm pentru că 
El este Fiul lui Dumnezeu. Ce trebuie să faci ca să-L urmezi? Crede 
în El. Ai nevoie ca El să te mântuiască, pentru că tu ai încălcat legea 
lui Dumnezeu. Ai făcut lucruri pe care Dumnezeu le numeşte păcate.
Dă câteva exemple.

Trebuie să-L rogi pe Isus să f ie Mântuitorul tău. Apoi urmează-L, făcând 
lucruri plăcute lui Dumnezeu. Vorbeşte cu Dumnezeu în rugăciune. 
Lui Îi place să f ii bun, şi să te îngrijeşti de alţi oameni. Îi place să spui 
şi altor oameni despre El. Chiar dacă nu-L putem vedea pe Isus cu 
ochii noştri, Îl putem urma.

Partea	2
Planşa 6-2
Într-o zi Isus a văzut un om numit Matei stând la locul unde oamenii 
plăteau de obicei taxele. Matei era vameş. Ocupaţia lui era să strângă 
banii de taxe de la oameni. Banii strânşi îi dădea imperiului roman, 
care stăpânea atunci ţara. Vameşul era cel care spunea oamenilor cât 
aveau de plătit.

Poţi interpreta rolul lui Matei, care stătea la o masă, şi aduna banii de la oameni. 
Dă-le copiilor monede, pe care să i le dea lui Matei.

Credeţi că oamenii îi iubeau pe Matei şi pe ceilalţi vameşi? Nu, nu-i 
iubeau. Mulţi oameni credeau că Matei şi ceilalţi vameşi erau oameni 

Dacă vrei, foloseşte 
planşele de la lecţia 5, 
pentru a aminti copiilor 
povestirea. 
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răi, deoarece lucrau pentru romani, iar câteodată luau mai mulţi bani 
decât trebuia, şi ţineau o parte pentru ei. 

Dar Isus Îl iubea şi pe Matei, şi El i s-a adresat, spunându-I: „Vino 
după Mine!“ (Luca 5:27).

Ce credeţi că a făcut Matei? Biblia ne spune că Matei s-a ridicat, a lăsat 
totul şi L-a urmat pe Isus.

Planşa 6-3
Matei a dat un ospăţ pentru Isus acasă la el. Un ospăţ este o masă 
îmbelșugată. Matei a invitat mulţi prieteni. Majoritatea erau şi ei 
vameşi.

Întinde o faţă de masă pe podea. Foloseşte f ie mâncare adevărată, f ie din plastic, 
pentru a avea un ospăţ împreună. Explică copiilor că aşa ceva a făcut şi Matei 
pentru Isus acasă la el.

Partea	3
Credeţi că Matei s-a bucurat că Isus a venit la ospăţ? 
Așteaptă răspunsul copiilor.

Planşa 6-4
Oare ce se petrecea în inima lui Matei? El ştia cum se purtase faţă de 
oameni. Şi faptul că lucra pentru romani, poporul care îi asuprea, era 
un motiv ca oamenii să-l urască. El ştia că inima lui este murdară de 
păcat. Cel ce venise la ospăţul lui, Domnul Isus, avea inima curată, şi 
El putea să-i cureţe şi lui inima. În curând Isus avea să moară pe cruce 
luând asupra lui păcatele tuturor oamenilor, şi deci şi ale lui Matei. Și 
avea să suporte pedeapsa pentru ele, astfel ca inima lui Matei să poată 
să devină curată, fără păcat. Poate că Matei se gândea în acele momente 
la păcatele din viaţa lui, şi se bucura că un om fără păcat, Domnul 
Isus, era în casa lui. 

Planşa 6-5
Unii dintre oameni care erau acolo se considerau buni. Ei se numeau 
farisei.
Roagă-i pe copii să repete acest cuvânt.

Fariseii credeau că doar oamenii buni erau plăcuți înaintea lui 
Dumnezeu. Ei au venit să vorbească cu ucenicii lui Isus.

„Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi păcătoşii?“ i-au 
întrebat ei (Luca 5:30).

Fariseii credeau că dacă Isus ar f i fost Fiul lui Dumnezeu, n-ar f i trebuit 
să stea cu oameni ca Matei. Dar Isus îl iubea pe Matei şi se îngrijea de El.

Isus le-a spus fariseilor: „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei 
bolnavi. N-am venit să aduc la pocăinţă pe cei fără păcat, ci pe cei 
păcătoşi“ (vezi Luca 5:31-32).

Matei era un păcătos, și Isus i-a iertat păcatele. Şi eu şi tu suntem 
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păcătoşi. Primul pas în a-L urma pe Isus este să crezi în El ca Mântuitor. 
Isus a murit pe cruce, și a luat asupra Lui și păcatele tale. El a venit pe 
pământ ca să mântuiască păcătoşi ca tine şi ca mine. El este Singurul 
care ne poate scăpa de pedeapsa păcatelor noastre. Trebuie să te rogi 
lui Dumnezeu, să-I spui că „îţi pare rău“ pentru păcatul tău, şi să-I 
ceri lui Isus să te mântuiască.
Folosește planşa 6-4 pentru a explica aceste adevăruri ale Evangheliei.

Până acum am învăţat despre cinci oameni care L-au urmat pe Isus – 
Simon, Andrei, Iacov, Ioan şi Matei. Au mai fost şi alţii.

Într-o zi Isus S-a urcat pe un munte să Se roage. A petrecut întreaga 
noapte rugându-Se lui Dumnezeu. Apoi i-a ales pe cei care urmau să f ie 
prietenii Lui speciali, ucenicii. A ales doisprezece. Ei urmau să spună şi 
altora despre El, şi chiar să scrie lucrurile pe care le-a spus şi le-a făcut 
Isus, pentru ca oameni ca noi să poată citi despre Isus în Biblie.

Citeşte lista de nume din Luca 6:14-16.

Aceşti doisprezece bărbaţi L-au urmat pe Isus, f iindcă au crezut în El.

Planşa 6-6
De atunci, aproape 2.000 de ani de când s-au întâmplat aceste lucruri, 
până acum, au crezut în El milioane de oameni. Chiar şi copiii pot să 
creadă în El. Nu trebuie să aştepte până ajung adulţi ca Matei. Ei pot 
să creadă în El chiar acum, şi să-L urmeze pe El.

Dacă îţi dai seama că ai păcătuit şi îţi pare rău de păcatele tale, cere-I 
Domnului Isus să te ierte, ca astfel şi inima ta să f ie curăţită de păcat, 
şi viaţa ta să f ie schimbată, cum a fost a lui Matei. Apoi vei putea să-L 
urmezi pe El. 
Încheie cântând „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“.

Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat

1. Cine este Fiul lui Dumnezeu? (Isus Hristos)

2. Ce înseamnă „să crezi“? (Să f ii convins că un lucru este adevărat.)

3. De ce a putut Isus să ia asupra Lui pedeapsa pentru păcatele altor 
oameni? (El era fără păcat, era desăvârşit.)

Lecţia (părţile 1-3)

1. De ce trebuie să-L urmăm pe Isus? (El este Fiul lui Dumnezeu.)

2. Cum putem să devenim urmaşi ai lui Isus? (Crezând în El ca 
Mântuitorul nostru.)

3. De ce avem nevoie ca Isus să f ie Mântuitorul nostru? (Toţi am 
încălcat legea lui Dumnezeu şi trebuie să f im pedepsiţi.)

4. Cum îl chema pe vameş? (Matei)
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5. Ce i-a spus Isus lui Matei? (Să-L urmeze.)

6. Ce a făcut Matei acasă la el? (A dat un ospăţ.)

7. Ce putea face doar Isus pentru Matei? (Să-i ierte păcatele.)

8. Câţi ucenici a avut Domnul Isus? (doisprezece)

9. Cum trebuie să ne comportăm, ca ucenici ai Lui? (Într-un fel plăcut 
Lui – să facem ce ne spune El.)

Prezentarea Evangheliei

1. Ce păcate fac copiii de vârsta voastră? (Răspunsurile vor varia. 
Exemple: neascultare, minciună etc.)

2. De ce poţi să f ii mântuit de păcatele tale? (Fiindcă Isus a fost pedepsit 
pentru păcatul tău.)

3. Ce trebuie să faci ca să devii un copil al lui Dumnezeu? (Să-L 
primeşti pe Isus. Foloseşte această întrebare pentru a recapitula. Copiii 
pot să spună lui Dumnezeu: „Doamne, ştiu că am păcătuit, şi îmi 
pare rău. Cred că Isus a murit pentru păcatul meu şi a înviat. Te rog 
să-mi ierţi păcatul, şi să mă faci copilul Tău. Amin.“)
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Simboluri pentru versetul de memorat
Lecţiile 1-3
Simbolurile versetului se găsesc colorate în pachetul acestei serii de lecții. Pentru sugestii în legătură cu 
modul de utilizare, consultă ideile menţionate sub titlul „Foloseşte ajutoare vizuale“ (pag. 5).

„Ioan 3:16” „Fiindcă atât de mult 
a iubit Dumnezeu“

„lumea“ „că a dat“

Ioan  
3:16

© 2001, 2011 CEF Inc. Traducere © 2012 AMEC România. Se acordă permisiunea de a fotocopia această pagină pentru a f i folosită în cadrul clasei. 
Toate celelalte drepturi sunt rezervate. Folosit cu permisiune.

PSON-n

PSON-p

PSON-o

PSON-q
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Simboluri pentru versetul de memorat
Lecţiile 1-3          (continuare)

„pe singurul Lui Fiu“ „pentru ca oricine 
crede în El“

„să nu piară“ „ci să aibă viaţa veşnică“

© 2001, 2011 CEF Inc. Traducere © 2012 AMEC România. Se acordă permisiunea de a fotocopia această pagină pentru a f i folosită în cadrul clasei. 
Toate celelalte drepturi sunt rezervate. Folosit cu permisiune.

PSON-r

PSON-t

PSON-s

PSON-u
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Simboluri pentru versetul de memorat
Lecţia 4
Versetul se găseşte colorat în pachetul seriei de lecţii „Lucrarea Mântuitorului, pe înțelesul preșcolarilor“. 
Aici sunt date câteva simboluri. Pentru sugestii în legătură cu modul de utilizare, consultă ideile menţionate 
sub titlul „Foloseşte ajutoare vizuale“ (pag. 5).

„1 Ioan 4:14“ „… Tatăl a trimis pe Fiul“

„ca să f ie Mântuitorul“ „lumii“

1 Ioan 
4:14

© 2001, 2011 CEF Inc. Traducere © 2012 AMEC România. Se acordă permisiunea de a fotocopia această pagină pentru a f i folosită în cadrul clasei. 
Toate celelalte drepturi sunt rezervate. Folosit cu permisiune.

PSON-R1

PSON-R3

PSON-R2

PSON-R4
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Simboluri pentru versetul de memorat
Lecţiile 5-6
Versetul se găseşte colorat în pachetul acestei serii de lecții. Aici sunt date câteva simboluri. Pentru sugestii 
în legătură cu modul de utilizare, consultă ideile menţionate sub titlul „Foloseşte ajutoare vizuale“ (pag. 5).

© 2001, 2011 CEF Inc. Traducere © 2012 AMEC România. Se acordă permisiunea de a fotocopia această pagină pentru a f i folosită în cadrul clasei. 
Toate celelalte drepturi sunt rezervate. Folosit cu permisiune.

„Ioan 11:27“ „… cred“

„că Tu eşti Hristosul“, „Fiul lui Dumnezeu …“

Ioan 
11:27

PSON-R5

PSON-R7

PSON-R6

PSON-R8
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Ieslea	(lecţiile	1-3)

Peşte	(lecţiile	5	şi	6)
Confecţionează-i după instrucţiunile de mai sus.

Pentru lecţia 5 „Prinde un peşte“ fotocopiază şi 
decupează cel puţin zece peşti din carton.

Pentru lecţia 5 „Peşti în mare“ confecţionează 
peşti din pâslă (sau carton, căruia îi lipeşti pe spate 
hârtie de f lanelograf sau de la rolă de bucătărie). 

Faţă	zâmbitoare	(lecţia	4)
Scrie numele copilului 
pe linia zâmbetului.

Modele de ecusoane
Lecţiile 1-6
Fotocopiază modelele de mai jos, şi decupează suf iciente ecusoane, încât să ajungă câte unul pentru f iecare 
copil, şi câteva în plus. Ecusoanele pot f i fotocopiate pe carton colorat, căruia îi lipeşti pe spate cu scoci 
un ac de siguranţă. 

© 2001, 2011 CEF Inc. Traducere © 2012 AMEC România. Se acordă permisiunea de a fotocopia această pagină pentru a f i folosită în cadrul clasei. 
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Figuri pentru scena naşterii
Lecţiile 1 şi 2

Pentru lecţia 1 fotocopiază pe carton ambele pagini cu 
f iguri, apoi colorează-le şi decupează-le. Pune pe spate 
hârtie de f lanelograf, sau de rolă de bucătărie, pentru a le 
putea folosi pe f lanelograf; sau foloseşte adeziv refolosibil 
(blu-tack) pentru a le lipi pe o tablă. Dacă doreşti, creează 
din lână pe o tablă de f lanel conturul unui staul; sau cu 
marker/cretă pe tablă. Poţi să faci staulul şi din fâşii de 
carton (vezi schema), pe care să le f ixezi cu blu-tack.

Pentru lecţia 2 fă suf iciente fotocopii ale paginii 87 încât 
f iecare copil să aibă una.
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Figuri pentru scena naşterii 
Lecţiile 1 şi 2          (continuare)

18 cm

25 cm

Schema grajdului
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Schema staulului
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Oaie
Lecţia 2
Fotocopiază şi decupează oaia.
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Îngeri din farfurii de unică folosinţă
Lecţia 2
Fotocopiază şi decupează tiparul de mai jos. Aşează-l în 
mijlocul unei farfurii mari de unică folosinţă. Trasează doar 
pe liniile interioare ale tiparului, prelungind deschizăturile 
şi liniile interioare ale aripilor (vezi marcajul pe model). Nu 
micşora farfuria tăind marginea exterioară.

Deschizătura A

Farfurie

Tipar

Deschizătura B
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Urmăriți steaua
Lecţia 3
Fotocopiază două seturi de stele pe carton galben 
sau albastru şi decupează-le.
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Stea
Lecţia 3
Fotocopiază steaua pe carton albastru sau 
galben şi decupeaz-o. Dacă doreşti lipeşte-o 
pe un băţ sau un beţişor pentru lucru manual.

Cămile cu cârlige de rufe
Lecţia 3
Fotocopiază modelul pe carton alb, unul pentru f iecare 
copil. Pune-i trupului două cârlige de rufe (vezi schiţa).
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Săgeată – băiat şi fată
Lecţia 4
Fotocopiază săgeata pe carton alb sau colorat 
şi decupeaz-o. Fixeaz-o cu adeziv blu-tack pe 
un graf ic de creştere (vezi schiţa).

Mesaje
Lecţia 5
Fotocopiază mesajele, decupează-le şi prinde-le pe un peşte decupat, folosind o agrafă.

Dumnezeu Îşi ţine promisiunile Dumnezeu este sfânt 

Dumnezeu spune 
întotdeauna adevărul Dumnezeu te iubeşte

Dumnezeu merită 
închinarea noastră Tu ai păcătuit

Isus a venit să facă 
lucrarea lui Dumnezeu pe pământ

Isus a murit pentru păcatul tău 
şi a înviat

Dumnezeu a plănuit ca oamenii 
să-L urmeze şi să facă lucrarea Lui

Crede în Isus, 
Mântuitorul
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Porumbel
Lecţia 5
Fotocopiază şi decupează porumbelul.
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Cercuri cu imagini
Lecţia 5
Fotocopiază câte un set de cercuri pentru f iecare copil.

Spun familiei mele despre Isus. Spun prietenilor mei de joacă 
despre Isus.

Spun prietenilor mei de la grădiniţă despre 
Isus.

Spun prietenilor mei despre Isus când mă 
joc cu ei.
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Eu cred în Scriptură
Ajutoare vizuale pentru acasă – lecţia 6
Fotocopiază un set de ajutoare vizuale pentru f iecare copil.
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Urme
Lecţia 6
Fotocopiază urma pașilor, şi decupeaz-o. Foloseşte-o pentru a decupa opt urme din carton. Dacă vrei,  
înfoliază-le. Aşează urmele ca în diagrama din imagine, şi f ixează-le pe podea.

Copii în şir 
cu faţa spre centru.

Copiii dau 
mâna aici.
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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 ajunge în cer; 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 nos-
tru 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 Mântu-
itor (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, unui grup sau bisericii. 

Fotocopiază, apoi decupează, şi păstrează în Biblie#
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