
1

Tabloul sărbătorii – lecție de Crăciun

www.edituraamec.ro

Lecție de Crăciun
Text: Denise Annett Idei suplimentare: Alenka Camloh Mrđenović
Imagini: Steve Bates și Tim Shirey

Drept de autor © 2019 Child Evangelism Fellowship of Europe. 
Traducere © 2019 AMEC România. Titlul original: The Christmas picture. 

Toate drepturile sunt rezervate internaţional. Materialul poate fi folosit pentru 
uzul personal, nonprofit şi necomercial. Pentru detalii complete despre permisiunea 
de a-l folosi vizitează site-ul www.teachkids.eu/ro

Imaginile pentru această serie de lecţii pot fi cumpărate online de la majoritatea birourilor şi magazinelor AMEC. Pentru a vedea lista cu 
birourile şi magazinele AMEC, te rugăm să vizitezi site-ul www.teachkids.eu/ro şi să apeşi butonul „Adrese“.

Evanghelizează copiii din vecinătate organizând o serbare de Crăciun. Mulţi copii aud Evanghelia cu această ocazie, şi unii cred în Domnul Isus ca Mântuitor. 

Pregătire
Ajutoare

Pentru acest eveniment caută parteneri de rugăciune 
și voluntari, care să te ajute. Voluntarii pot să te 
însoțească în vizitele pe care le faci ulterior copiilor. 

Invitații
O invitaţie atractivă va crea entuziasm pentru serbare. 
Fotocopiază invitația pe carton lucios (vezi invitaţia în 
pachet).

Decorațiuni
Deși această lecție arată că decoraţiunile sunt lucruri 
plăcute, dar nu importante, poţi folosi decorațiuni 
obişnuite pentru a face încăperea atractivă.

Sugestie de program
Întâmpină copiii
Bun venit
Joc—Ce sunt eu?
Rugăciune
Cântaţi câteva cântări cunoscute/colinde 
Lecția—Tabloul sărbătorii
Cântare—Din steluţe albe de zăpadă 
Versetul de memorat —1 Ioan 4:14

Joc recapitulativ —Alege steaua
Cântare—Din steluţe albe de zăpadă 
Rugăciune
Activitate—Scena nașterii
Timp de discuții—Diferite și neașteptate
Gustare
Verset de memorat format mic —oferă fiecărui copil un 
cartonaş cu versetul de memorat, pentru a-l lua acasă.

Întâmpină copiii 
Confecţionează ecusoane. Scrie pe ele numele fiecărui 
copil. Notează separat numele, adresa și vârsta 
copilului (poate şi biserica la care merge, dacă nu îi 
cunoşti bine pe copii). 

Bun venit
Prezintă voluntarii și programul serbării.

Jocul serbării de Crăciun
Ce sunt eu?
Materiale: Notiţe autoadezive, sau hârtie, scotch și pix.
Pregătire: Scrie pe fiecare notiţă unul sau mai multe 
cuvinte care au legătură cu Crăciunul (ex: brad, zăpadă, 
cadouri, mâncare bună, întâlnire de familie, povestiri 
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biblice etc.; pentru cei mici, foloseşte imagini în loc de 
cuvinte).
Instrucțiuni: Lipește câte o notiţă autoadezivă pe 
spatele fiecărui copil (sau lipeşte hârtia/imaginea cu 
scotch). Ceilalți copii văd notița, dar nu o vede şi cel 
pe spatele căruia este lipită ea. Oferă copiilor indicii 
referitor la notiţe (ex: toate au legătură cu Crăciunul). 
Primul copil încearcă să afle „Ce este el“, punând 
întrebări celorlalți copii despre caracteristicile lui (ex: 

„Sunt înalt?“ sau „Sunt multicolor?“). Ceilalți copii au 
voie să răspundă doar cu „da“ sau „nu“. Jocul continuă 
până când copilul află ce este el. Apoi este rândul 
următorului copil să afle „Ce sunt eu?“. Dacă ai suficient 
spațiu, copiii pot merge prin încăpere și să-şi pună 
întrebări unii altora, în loc să fie doar un singur copil 
care să pună întrebări întregului grup.
Dacă ai copii mici în grup, adaptează ideea, şi pune-i pe 
copii să spună copilului caracteristicile, iar cel care are 
imaginea pe spate să ghicească ce este.

Cântări sugerate
• S-a născut un Împărat 
• Clopoţei, clopoţei, sună azi voios
• Departe-ntr-o iesle 
• Nu vă temeţi căci vă aduc veste bună 
• Vezi cum stă culcat în paie jos

Gustare
Alege gustări potrivite. Atenție la posibilele alergii ale 
copiilor din grupul tău.

Activitate
Scena nașterii
Materiale: Bețe de lucru 
manual, lipici, pix și sfoară.
Instrucțiuni: Confecționați 
o scenă simplă, așa 
cum este prezentată în 
imagine. Colorează cele trei 
personaje cu carioca. Scrie 
pe beţe un verset biblic 
(ex: „Tatăl a trimis pe Fiul 
ca să fie Mântuitorul lumii“) sau cuvintele „Isus – Fiul 
lui Dumnezeu“ (cei mici vor avea nevoie de ajutor la 
aceasta.) Sau poţi să tipăreşti versetul biblic și să îl 
lipeşti.

Lucruri de luat acasă
Cartonașe cu versetul de memorat —fotocopiază 
versetul de memorat în format mic (vezi versetul din 
pachet).

AMECpeNET —oferă gratuit copiilor semne de carte 
(disponibile la Biroul Național AMEC), şi încurajează-i să 
se înscrie la AMECpeNET pentru jocuri și aventuri.
Broșuri evanghelistice —oferă copiilor câte o broșură 
evanghelistică, cum ar fi „Cea mai frumoasă sărbătoare“, 

„Îl cunoști pe acest Împărat“ sau „Lucruri pe care trebuie 
să le ştii“ (comandă pe www.edituraamec.ro).

Mijloace vizuale și alte articole
Lecția—Ai nevoie de următoarele:

• Textul lecţiei, care se găsește pe pagina următoare.
• Imaginile, care te ajută să faci povestirea interesantă, 

sunt în acest material (tipărite A3, color). 
• Poți folosi o ramă adevărată, dacă consideri că ar face 

povestirea mai interesantă.
Adevăr central vizualizat—„Dumnezeu Şi-a trimis Fiul, 
ca să fie Mântuitorul lumii“
Tablă albă (sau carton mare) și markere.
Verset de memorat—carton cu versetul de memorat 
(se află în pachet), și muzică (ex: o boxă portabilă şi 
telefon).
Alte articole—cântări vizualizate, tractate, „Cartea 
întrebărilor cu meditații“ și alte materiale care pot 
fi procurate de la edituraamec.ro. Dacă ai nevoie de 
informaţii, sună la 0369 405 255 – Biroul Naţional AMEC.

Texte biblice 
Matei 1:18 – 2:12; Luca 1:26-38, 46-55 și Luca 2:1-21

Verset de memorat
„Noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să 
fie Mântuitorul lumii.“ (1 Ioan 4:14)

Adevăr central 
Dumnezeu Și-a trimis Fiul, ca să fie Mântuitorul lumii.

Aplicație pentru copilul nemântuit
Mântuitorul lumii a venit să te salveze.

Aplicație pentru copilul mântuit
Mulțumește-I că L-a trimis pe Mântuitorul lumii.

Lecția
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Lecția
Când vă gândiţi la Crăciun, care sunt câteva lucruri care 
vă vin imediat în minte? (Aşteaptă răspunsurile copiilor: cadouri, 
brad, instalații luminoase, colinde, mâncare etc..) Toate aceste 
lucruri sunt plăcute, nu-i aşa? Totuşi, la sărbătoarea 
Crăciunului ceva mult mai important trebuie să fie în 
centrul sărbătorii. Să vedem despre ce este vorba. 

Imaginea 1 – Rama tabloului cu 
semnul întrebării
Pentru lecția de astăzi am pregătit o 
ramă (arată copiilor rama cu semnul întrebării). 
Este valoros un tablou dacă ai doar rama? Nu! Nu-l poţi 
numi tablou. Oricât de frumoasă ar fi rama, dacă în 
interior nu este o imagine frumoasă, valoroasă, tabloul nu 
este folositor. Ceea ce dă valoare tabloului, ceea ce este 
cel mai important la el, este imaginea din interior. 

Când ne gândim la Crăciun, care ar fi lucrul cel mai 
important cu privire la această sărbătoare? Oare ceea 
ce aţi menţionat mai devreme? Cadouri, brad, instalații 
luminoase, colinde, mâncare etc. Haideţi să lipim câteva 
din acestea pe ramă. (Dă copiilor imaginile cu lumini, brad şi 
familie, ca ei să le lipească pe ramă, cu blu-tack. Dacă nu ai blu-tack, 
foloseşte scotch îndoit în trei, cu partea lipicioasă în afară.) Ele 
nu constituie interiorul, ci mai degrabă cadrul pentru 
sărbătoare – rama pentru ceva mult mai important. Când 
ne gândim la tablou – la tabloul de Crăciun – nu trebuie 
să pierdem din vedere ceea ce este cel mai important – 
ceea ce este în interior. 

Am pus câteva lucruri pe ramă, dar ce este în interior? Cu 
ce a început povestirea de Crăciun? 

Primul lucru pe care Dumnezeu ni-l spune în legătură cu 
„interiorul“ este că El a făcut o promisiune – că va trimite 
pe pământ o Persoană, care să îi mântuiască pe oameni 
din păcatele lor. Această Persoană nu avea să fie una 
obişnuită, ci avea să Se nască dintr-o fecioară.

Aşa se face că după mii de ani de la această promisiune, 
într-o zi, într-un sat neînsemnat din Nazaret, cineva s-a 
prezentat la o fecioară, să-i aducă minunata veste că ea a 
fost aleasă de Dumnezeu să aducă pe lume acea Persoană 
deosebită. Ştie cineva care era numele fecioarei? (Aşteaptă 
răspunsul copiilor.) Da, Maria. Dar ştiţi şi cum se numea cel 
ce s-a prezentat la ea să-i aducă vestea? (Aşteaptă răspunsul 
copiilor.) Era un înger – se numea Gabriel. Iată ce i-a spus 
îngerul Mariei:

Imaginea 2 –  Îngerul și Maria
„Nu te teme, Marie; căci ai căpătat 
îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată 
că vei rămâne însărcinată şi vei naşte 
un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus“. (Luca 1:30,31)

Această fecioară era logodită cu stră-stră-stră-stră-stră-
stră … nepotul împăratului David. Ştiţi a câta generaţie 

după David? A 24 generaţie. Numele logodnicului ei era 
… (Aşteaptă răspunsul copiilor.) Da, Iosif. Maria s-a temut 
când a văzut îngerul, dar s-a bucurat de mesajul lui. 
Dumnezeu o alesese pe ea – o fată obișnuită, săracă, 
tânără – să fie mama Fiului lui Dumnezeu! Ce onoare! 

„Dar cum se va întâmpla aceasta?“, l-a întrebat Maria 
pe înger. Îngerul Gabriel i-a amintit că nimic nu este 
imposibil pentru Dumnezeu. Maria a crezut cuvintele 
îngerului şi i-a spus: „Sunt la dispoziţia Domnului. El să 
facă aşa cum a spus“  (vezi Luca 1:38).

Prin faptul că ea avea să dea naştere acestui Copil, 
planul lui Dumnezeu de a mântui oamenii putea să fie 
acum împlinit. Maria s-a bucurat foarte mult. Ea L-a 
lăudat pe Dumnezeu din toată inima că El Şi-a împlinit 
promisiunea de a trimite în lume pe Mântuitorul. 

ACM  Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca 
Mântuitor, şi tu poţi să-L lauzi pe 
Dumnezeu şi să-I mulţumeşti că L-a trimis 
pe Mântuitorul. Lăudă-L pe Dumnezeu 
cântându-I. De Crăciun poţi să-I cânţi 
colinde. Amintește-ți: când vei cânta 
colinde, cântă-I cu bucurie că Şi-a trimis 
Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. De 
asemenea, atunci când vorbești cu El în 
rugăciune, mulţumeşte-I că Şi-a trimis 
Fiul ca să te mântuiască şi pe tine. Îi 
mulţumeşti şi prin felul în care îți trăiești 
în fiecare zi viața. Ești gata să faci cum a 
făcut Maria? Ca mulţumire pentru ceea ce 
El a făcut pentru tine, ești gata să faci ceea 
ce Dumnezeu îți cere, chiar dacă aceasta 
înseamnă că prietenii tăi vor râde de tine? 
Cel mai important lucru de Crăciun este 
că Dumnezeu Şi-a trimis Fiul, ca să fie 
Mântuitorul lumii. 

Dacă ne gândim la tabloul nostru, unde am pune 
imaginea cu Maria? Este o parte importantă din 
povestire sau face parte din cadru, din ramă? Naşterea 
Fiului lui Dumnezeu este cel mai important lucru pe care 
îl sărbătorim de Crăciun. Punem imaginea în interior. 

Imaginea 3 – Iosif, Maria şi Copilul 
Isus
La timpul potrivit, Maria a dat naştere 
Copilului promis. Îngerul îi spusese lui 
Iosif ce nume să dea Copilului: „… şi-I vei pune numele 
Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele 
sale“ (Matei 1:21).  Copilul S-a născut într-un loc sărac, 
într-un staul. Maria şi Iosif erau în timpul acela în 
Betleem, veniţi acolo la un recensământ. Cetatea era aşa 
de aglomerată, că nu s-a găsit niciun loc pentru ei într-o 
casă, nici la hanul de acolo, ci într-un grajd. Fiul 
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lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, S-a născut într-un loc 
umil. Ai spune că nimeni nu a ştiut de naşterea Lui. Oare 
aşa să fie? 

Acum vă rog să fiţi atenţi, şi să îmi spuneţi ce au în 
comun următoarele lucruri de care vă voi povesti: 

• Instalaţia luminoasă. Prima instalaţie luminoasă 
pentru decorarea bradului de Crăciun a fost 
inventată de Edward Johnson în 1882.

• În trecut, pentru iluminatul încăperilor se 
foloseau lămpi, lumânări, felinare etc.

V-aţi dat seama ce au în comun aceste lucruri? 
Luminează! Lumina!

Dacă mai devreme v-aţi gândit că nimeni nu a ştiut 
de naşterea în staul a Copilului Isus, Biblia spune 
că Dumnezeu a vrut ca nişte păstori să afle despre 
naşterea Fiului Său. Cum credeţi că i-a anunţat El? 
(Aşteaptă răspunsul copiilor.) Folosind o … lumină! Dar nu 
dintre cele menţionate mai sus, ci una deosebită.

Imaginea 4 – Păstorii pe câmp
Păstorii erau noaptea pe câmpul 
din jurul Betleemului şi-şi păzeau 
turma. Poate povesteau, în timp ce 
erau atenţi ca niciun animal sălbatic 
să nu atace turma. Dintr-odată locul din jurul lor a fost 
luminat de o lumină strălucitoare. A apărut un înger care 
a început să le vorbească. El le-a spus: „Nu vă temeţi, 
căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie 
pentru tot poporul: Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a 
născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată 
semnul după care-L veți cunoaște: veți găsi un prunc 
(copil) înfășat în scutece și culcat într-o iesle“ (Luca 2:10-
12).  

Şi imediat, împreună cu îngerul, s-a unit o mare mulţime 
de îngeri, care lăudau pe Dumnezeu şi spuneau: „Slavă 
lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ 
între oamenii plăcuți Lui“ (Luca 2:14). Dumnezeu 
trimisese pe Fiul Său în lume, iar acum îngerii anunţau 
aceasta şi Îl lăudau pe Dumnezeu. 

AC  Fiul Său este Mântuitorul lumii. Ştii ce 
înseamnă Mântuitor? (Salvator). Din ce avea 
să-i salveze pe oameni? (Aşteaptă răspunsul 
copiilor). Din păcatele lor. Da! Nimeni n-ar 
fi putut să facă aceasta, decât numai El, 
întrucât El era singurul fără păcat. De aceea, 
El putea să ia asupra Lui păcatele tuturor. 
Acest Copil, care Se născuse în acea noapte, 
avea să schimbe viaţa multor oameni. 
Dumnezeu Şi-a ţinut promisiunea şi Şi-a 
trimis Fiul în lume. 

Ce urmau să facă păstorii după ce au primit această 
veste? 

Ei au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la 
Betleem, și să vedem ce ni s-a spus, și ce ne-a făcut 
cunoscut Domnul“ (Luca 2:15). Au plecat imediat. Abia 
așteptau să vadă Copilul! Biblia ne spune că păstorii s-au 
grăbit să ajungă la Betleem. 

Poate pe drum se gândeau: ce ni s-a spus despre Copil? Că 
Îl vom găsi … cum … (înfăşat în scutece) şi culcat … (într-o iesle).

Este aceasta o parte importantă din povestire sau nu? 
Este! Dumnezeu a vrut ca noi să ştim că îngerii au anunţat 
naşterea Lui. Ce persoană importantă era acest Copil – 
Isus, Mântuitorul lumii! Unde punem imaginea cu păstorii? 
În interior. N-am fi ştiut că îngerii au anunţat venirea Lui, 
dacă păstorii nu ne-ar fi spus. 

Imaginea 5 – Păstorii în staul
Când păstorii au ajuns la locul unde era 
Copilul, au găsit totul exact așa cum le 
spusese îngerul. Au văzut Copilul. S-au 
uitat la el cu încântare şi speranţă. Mântuitorul lumii, 
Fiul lui Dumnezeu, pe care Tatăl Îl trimisese, era acolo, 
înaintea ochilor lor.

Promisiunea lui Dumnezeu, că va trimite un Mântuitor, 
se împlinise. Copilul, pe care-L așteptaseră de atâta 
timp, venise. Păstorii au spus şi altora ceea ce auziseră şi 
văzuseră. Venirea Mântuitorului era o veste aşa de bună, 
că nu puteau să o păstreze doar pentru ei. Voiau ca și alții 
să se bucure. Biblia spune că păstorii s-au întors la oile 
lor „… slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele 
ce auziseră și văzuseră“ (Luca 2:20). 

ACM  Aceasta este într-adevăr cea mai bună veste 
din lume, că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul să 
fie Mântuitorul lumii. Dacă crezi că este cea 
mai bună veste, vrei să spui și altora despre 
El, aşa cum au făcut păstorii? Le spui şi 
prietenilor tăi și familiei tale despre faptul că 
Domnul Isus este Mântuitorul lumii?

Unde trebuie să punem această imagine? Dacă păstorii nu 
s-ar fi dus să vadă Copilul, n-am fi ştiut că lucrurile au fost 
exact aşa cum a spus îngerul. Copilul promis, Mântuitorul 
lumii, Se născuse. Acesta este cel mai important lucru de 
Crăciun. Să nu uiţi aceasta niciodată! El trebuie să fie în 
centrul sărbătorii – al tabloului de Crăciun. Toate celelalte 
formează cadrul – rama. El, Mântuitorul lumii, trebuie să 
fie în centrul sărbătorii. 

Imaginea 6 – Magii privesc steaua
Dumnezeu a dorit ca nu doar câţiva 
oameni simpli să ştie despre naşterea 
Fiului Său, ci şi oameni înţelepţi. 

El doreşte ca orice om, din orice naţiune să ştie că Fiul Lui 
a venit să fie Mântuitorul lumii, şi să mântuiască pe orice 
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om care crede în El. Așa că Dumnezeu nu a trimis doar 
îngerii din cer să anunțe nașterea Fiului Său, ci departe, 
în Est, Dumnezeu a făcut să apară o stea. Niște oameni 
înţelepţi (numiţi magi), care studiau stelele, au observat o 
stea pe care nu au mai văzut-o înainte.

Ție îți place să privești cerul? Ce știi despre stele? (Aşteaptă 
răspunsul copiilor, și dacă aceste lucruri nu au fost spuse de ei, 
completează.) Știai că:  

• Stelele micuțe pe care le vezi pe cer în fiecare seară 
sunt cu mult mai mari și mai strălucitoare decât 
Soarele?

• Stelele au jucat un rol foarte important de-a lungul 
istoriei umane. Ele au ajutat la realizarea unor 
calendare și au fost instrumente de navigație?

Magii, cărora Dumnezeu le-a vestit nașterea Celui promis, 
ştiau multe lucruri despre stele. Probabil ei citiseră 
ceea ce era scris în scrierile sfinte ale evreilor, că atunci 
când Se va naște Cel promis, va răsări o stea. Iar acum 
tocmai apăruse pe cer o nouă stea. Când au văzut ei 
steaua, au înțeles exact ce însemna apariția ei. Copilul 
promis Se născuse! Cât s-au bucurat! Au hotărât să facă 
o călătorie lungă, să vadă Copilul. Şi-au făcut pregătirile 
şi au plecat la drum. Au luat cu ei tot ce era necesar 
pentru o călătorie lungă, şi pe lângă aceste lucruri, daruri 
preţioase pentru Copil. Probabil că au încărcat bagajele 
pe cămile și au pornit la drum. 

Ştii câteva curiozități despre cămile? Iată câteva:
• Cămilele nu transpiră decât după ce temperatura 

corpului lor depăşeşte 41 grade Celsius. 
• Blana lor reflectă lumina soarelui şi le apără de 

căldură;
• O cămilă poate bea până la 180 de litri de apă într-

un timp foarte scurt.

Călătoria magilor a fost lungă, dar cu cât se apropiau mai 
mult, cu atât creștea emoția lor. Poate s-au gândit că o 
persoană aşa de importantă ar trebui să Se nască într-un 
palat, într-un loc important așa cum era Ierusalimul, dar 
când au ajuns la împăratul Irod și l-au întrebat, el nu știa 
nimic despre Copil. 

Înainte de a afla ce a făcut Irod, este important ceea ce 
au făcut magii? Da, întrucât prin fapta lor au recunoscut 
că Cel ce S-a născut era Copilul promis – Mântuitorul 
lumii! Ei au venit de departe ca să recunoască Cine era El 
şi să I se închine. El, Mântuitorul lumii, trebuie să fie în 
centrul sărbătorii. 

ACN  Recunoşti şi tu, în viaţa ta, că Cel ce S-a 
născut este Mântuitorul lumii? El a venit ca 
să te mântuiască, să te salveze şi pe tine de 
păcatele tale. Recunoşti că şi tu ai păcate în 
viaţa ta, şi acestea te despart de Dumnezeu? 
Magii au venit de departe, ca să-I recunoască 
autoritatea şi să I se închine, adică să îşi 
supună Lui vieţile lor. Tu nu trebuie să 

mergi departe ca să faci aceasta, ci poţi să 
I te adresezi chiar acum, aici, sau acasă, 
printr-o rugăciune. El aude tot ce Îi spui.  El 
nu a rămas un copil, ci a crescut. A făcut 
mult bine oamenilor şi i-a învăţat despre 
Tatăl Său. Cu toate acestea, duşmanii Lui 
L-au arestat, L-au bătut, L-au batjocorit 
și apoi L-au răstignit pe o cruce. Domnul 
Isus a acceptat de bunăvoie să moară pe 
cruce. El a luat pedeapsa pe care o meritam 
toţi pentru că am păcătuit împotriva lui 
Dumnezeu. Dumnezeu Şi-a pedepsit Fiul în 
locul tău și al meu. Dumnezeu Şi-a trimis 
Fiul, ca să fie Mântuitorul lumii (spuneți 
aceasta împreună). 

Imaginea 7 – Împăratul Irod 
Magii au înţeles aceasta, dar Irod 
nu. El se gândea doar la poziţia lui 
de împărat. Probabil avea un palat 
frumos, mulţi slujitori şi mâncarea cea mai delicioasă 
din toată împărăţia. 

Ţie îţi plac mâncărurile delicioase? Poate de Crăciun 
părinţii tăi gătesc asemenea mâncăruri. Ce gătesc? Ce 
îţi place să mănânci? (Aşteaptă răspunsul copiilor: sarmale, 
friptură, cozonac, prăjituri etc..) Este aşa de bine să ai mâncare 
bună şi să te bucuri de ea, dar este mâncarea cel mai 
important lucru în tabloul de Crăciun? Unde trebuie 
pusă? Pe ramă. (Dă copiilor imaginea cu dulciuri, ca s-o lipească 
pe ramă.) Am învăţat deja cine trebuie să fie în centrul 
sărbătorii – Cea mai importantă Persoană – Mântuitorul 
lumii – Isus. 

Irod nu se gândea că Mântuitorul Isus este Cea mai 
importantă persoană. De aceea, el s-a mâniat foarte 
tare când a auzit că Persoana care S-a născut este mai 
importantă decât el. Şi-a chemat consilierii, iar ei i-au 
spus, din profeţii, unde trebuia să Se nască – în Betleem 
(Matei 2:6).

Irod i-a chemat pe ascuns pe magi și le-a spus: „Duceţi-
vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, când 
Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă 
închin Lui“  (Matei 2:8). 

Credeți că împăratul Irod chiar dorea să se închine 
Mântuitorului lumii, să-şi supună Lui viaţa? (Aşteaptă 
răspunsul copiilor.) Nu! Irod nu spunea adevărul. El nu Îl 
iubea pe Dumnezeu. El dorea moartea Copilului şi mai 
târziu a făcut tot ce a putut ca să-L omoare. 

Întrucât Irod nu este un personaj pozitiv în povestire, 
trebuie să punem imaginea lui aici, în centru? Da. Dacă 
el nu ar fi acţionat aşa, n-am fi ştiut niciodată că au fost 
şi oameni care au urât pe Mântuitorul lumii şi I-au dorit 
moartea. Şi totuşi, Mântuitorul a venit în lume ca să 
mântuiască şi oameni ca Irod. 
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ACN  Cum este inima ta faţă de Mântuitorul lumii? 
Îl iubeşti – ca Maria, păstorii şi magii, sau 
Îl urăşti, ca Irod? Un lucru este sigur – El te 
iubeşte. El a murit pentru păcatele tale, ca 
tu să poţi să fii scăpat, iertat de păcatul tău. 
Celor ce Îl iubesc pe Mântuitorul şi cred în 
El, Dumnezeu le iartă păcatele; cei ce Îl urăsc 
pe Dumnezeu ajung să fie veşnic despărţiţi 
de El, într-un loc pe care Biblia îl numeşte 
iad, un loc de întuneric, suferinţă şi regrete. 

Biblia ne spune că toți ne-am născut cu 
dorinţa de a păcătui. Toţi încălcăm poruncile 
lui Dumnezeu. Îţi dai seama că atunci când 
minți, când spui cuvinte rele sau când nu 
îți asculți părinții, încalci poruncile lui 
Dumnezeu? Păcatul ruinează viaţa noastră. 
Pentru că Dumnezeu este sfânt, El urăște 
păcatul, şi El trebuie să-l pedepsească. 
Pedeapsa este moartea, despărţirea de 
Dumnezeu pentru totdeauna. Dumnezeu 
Şi-a trimis Fiul, ca să fie Mântuitorul lumii, 
tocmai ca să poţi să fii scăpat de păcatele 
tale şi de consecinţele groaznice ale lui. L-a 
trimis ca să te mântuiască, să fii iertat.

Irod nu credea aceasta. În schimb, magii tocmai pentru 
aceasta veniseră – să-L vadă pe Copilul Isus şi să 
recunoască autoritatea şi puterea Lui. 

Imaginea 8 – Magii la Copilul Isus
Steaua pe care magii o văzuseră s-a 
oprit exact deasupra locului unde era 
Pruncul. „Când au văzut ei steaua, 
n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut 
Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fața la 
pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile 
(cutia cu comori) și I-au adus daruri: aur, tămâie și 
smirnă“ (Matei 2:9-11). Fiecare dar pe care I L-au dat avea 
o semnificație pentru viitorul Copilului. Apoi magii au 
plecat acasă, bucuroși că și-au atins scopul călătoriei.

Pentru că am amintit de daruri, primeşti şi tu daruri de 
Crăciun? Poate îți place şi să oferi daruri. Unde ar trebui 
să punem darurile de Crăciun? Pe ramă sau în interior? 
Sunt ele centrul sărbătorii, sau mai degrabă lucruri 
frumoase, plăcute, dar nu punctul central al sărbătorii? 
Da, lucruri plăcute. Le punem pe ramă. (Dă copiilor imaginile 
cu daruri, pe care să le lipească pe ramă.) În interior este ceea 
ce este important – Fiul lui Dumnezeu, care a venit să 
fie Mântuitorul lumii. Şi despre El vreau să vă mai spun 
câteva lucruri. 

Imaginea 9 – Domnul Isus 
În tabloul nostru de Crăciun au apărut 
multe personaje. Dar imaginea finală 
este cea mai importantă, cea care ne 

aminteşte de Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. El 
trebuie să fie în centrul sărbătorii de Crăciun. 

Da, sunt frumoase decorațiunile, sunt plăcute colindele, 
ne bucurăm de mâncare, cadourile sunt așteptate … 
dar toate acestea sunt doar cadrul – rama. Nimic nu 
se compară cu esenţa sărbătorii – Persoana cea mai 
importantă din centrul ei – Mântuitorul Isus.  

Poate te întrebi de ce este atât de importantă această 
Persoană? Pentru că este Fiul lui Dumnezeu. El a trăit 
dintotdeauna în cer, cu Tatăl, iar în noaptea aceea S-a 
născut ca un Copilaș. A acceptat să părăsească cerul, acel 
loc perfect, minunat, pentru că te-a iubit pe tine și pe 
mine și pe fiecare persoană din această lume.  

Dumnezeu știa că noi vom fi neascultători, de aceea a 
trimis un Mântuitor – pe Cineva care să salveze oamenii 
din păcatele lor. El era singurul care putea să ne împace 
cu Dumnezeu, întrucât El era singurul fără păcat, şi nu a 
păcătuit niciodată. 

ACN   Crezi că Domnul Isus a murit şi pentru tine, 
că a înviat şi astăzi este în cer? Să crezi în 
Domnul Isus înseamnă să îţi dai seama că 
eşti păcătos şi că nu poţi să te apropii de 
Dumnezeu în starea în care ești. Înseamnă 
să crezi că El poate să te mântuiască, să-ți 
schimbe inima și să te aducă la Dumnezeu. 
Vrei să Îi ceri astăzi să fie Mântuitorul tău? 

În Ioan 20:31, Dumnezeu promite viața cu El oricărui om 
care crede în Isus. „Dar lucrurile acestea au fost scrise 
pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu, și crezând, să aveți viața în Numele Lui.“ 

Dacă vrei să vii la Dumnezeu acum, vorbeşte cu El printr-o 
rugăciune. Nu trebuie să folosești o rugăciune învăţată, 
ci roagă-te cu cuvintele tale. Spune-I că recunoști că ești 
păcătos și crezi că Domnul Isus a murit, ca să ia asupra 
Lui și păcatele tale. Roagă-L să-ți curețe inima de păcat, 
să-ți dea o viață nouă și să te ajute să trăiești așa cum Îi 
place Lui. El te iubeşte mai mult decât oricine şi aşteaptă 
cu nerăbdare să vii la El. 

ACM Dacă ai crezut deja în Domnul Isus, 
mulţumeşte-I lui Dumnezeu că a trimis în 
lume pe Fiul Său, Mântuitorul lumii, şi că El 
te-a mântuit şi pe tine. Şi spune şi altora 
vestea bună că şi ei pot să fie mântuiţi de 
păcatele lor. 

Anul acesta, când vei sărbători, aminteşte-ţi cu plăcere 
de toate lucrurile plăcute care alcătuiesc rama tabloului 
de Crăciun: cadouri, brad, instalații luminoase, colinde, 
mâncare etc., dar nu uita ceea ce este cel mai important 
– pe Cel ce trebuie să fie în centrul sărbătorii – Persoana 
cea mai importantă: Fiul lui Dumnezeu, pe care Tatăl L-a 
trimis ca să fie Mântuitorul lumii.
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Versetul de memorat
„Noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.“ (1 Ioan 4:14)

Introducere
Ce este mai probabil să crezi – ceva pentru care există 
dovezi sau ceva fără niciun fel de dovadă? Au fost mulți 
oameni – inclusiv ucenicii – care L-au văzut pe Domnul 
Isus când era pe pământ. Ei au văzut ce a făcut El și au 
auzit ceea ce a spus El. Ei au fost martorii Lui.

Prezentare
În Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt scrise multe 
lucruri pe care le-a făcut şi le-a spus Domnul Isus . Cum 
le găsim în Biblie? Folosind „adresa“ lor. Biblia este 
împărțită în 66 de cărți, fiecare carte având o denumire 
(dacă ar fi o ţară, acesta ar fi numele unui oraș) – în 
cazul nostru „1 Ioan“. Apoi fiecare carte este împărțită în 
capitole (numele străzilor) – în cazul acesta „capitolul 4“. 
Fiecare capitol este împărțit în versete (numere la case) 
– în acest caz „versetul 14“. Haideți să găsim împreună 
versetul și să îl citim.

Explicare
(Intercalează explicația, aplicația și repetiția.)
„Noi am văzut …“ – Ioan a fost unul dintre ucenicii pe care 
Domnul Isus i-a ales să fie cu El și să învețe de la El. El 
împreună cu alți ucenici au petrecut aproximativ trei ani 
cu Domnul Isus – în fiecare zi și în fiecare noapte. Ei au 
văzut că El este cu adevărat ceea ce declara că este – Fiul 
lui Dumnezeu.
„… și mărturisim …“ – a relata sau a atesta cum au decurs 
faptele (DEX).
„… că Tatăl …“ – Dumnezeu Tatăl, Tatăl Domnului Isus.

„… a trimis pe Fiul …“ – Isus este Dumnezeu Fiul, ceea ce 
înseamnă că este la fel de sfânt ca Dumnezeu Tatăl – fără 
păcat. El este atotputernic, plin de dragoste și de har, ca 
și Dumnezeu Tatăl.

„… să fie Mântuitorul …“ – Cineva care mântuieşte/
salvează. Noi avem nevoie să fim salvați din păcatele 
noastre, care ne ţin departe de Dumnezeul cel sfânt. De 
unde știi că ești păcătos? Gândește-te la lucrurile pe 
care le spui, le faci sau le gândești. Sunt ele întotdeauna 
plăcute lui Dumnezeu? Cum putem să fim salvați de 
păcat și să avem părtășie cu Dumnezeu? Numai Domnul 
Isus poate să ne salveze, să ne mântuiască, pentru că El 
a fost fără păcat. El a murit în locul nostru, apoi a înviat 
și trăiește și astăzi în cer.
„… lumii …“ – lumea ne reprezintă pe mine, pe tine și pe 
toți oamenii care s-au născut în trecut, cei care trăiesc 
în prezent şi cei care se vor naște în viitor. Dumnezeu îi 
iubeşte pe toţi aşa de mult, încât L-a trimis pe Domnul 
Isus să moară pentru ei, ca fiecare dintre ei să poată fi 
salvaţi din păcatele lor.

Aplicare
Nemântuit: Poate că niciodată nu ai crezut că Dumnezeu 
Tatăl Şi-a trimis Fiul pe pământ, ca să te salveze din 
păcat. Vrei să crezi astăzi că Domnul Isus Şi-a dat viața 
în locul tău, ca tu să poți fi mântuit, salvat din păcatul 
tău? Dacă crezi că Dumnezeu L-a trimis pe Domnul Isus 
să te salveze, cere-I lui Dumnezeu, printr-o rugăciune, să 
te ierte de păcate şi să îţi dea viaţa veşnică.

Repetare
Îngheață. Copiii merg prin sală în timp ce se aude 
muzica (pune muzică de Crăciun). Când muzica se 
oprește, ei trebuie „să înghețe“ (să rămână pe loc în 
poziţia în care erau când s-a oprit muzica), și să spună 
versetul de memorat împreună. Repetați de mai multe 
ori.

Jocul de recapitulare
Găsește stelele
Materiale: Carton auriu sau galben, foarfece, pix și scotch (sau agrafe pentru prins stelele).
Pregătire: Foloseşte șablonul. Taie 12 stele din carton auriu sau galben. Pe spatele fiecărei stele scrie un punctaj (ex. 
1.000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 50 și 20), și agaţă sau lipeşte stelele în jurul sălii, la vedere.

Începe jocul spunând copiilor: „Magii au aflat că S-a născut Mântuitorul, atunci când au văzut o stea. Poate că steaua 
arăta ca una dintre cele pe care le vezi tu.”

Instrucțiuni: Când un copil răspunde corect la întrebare, vine şi alege o stea. Echipa din care el face parte câştigă 
numărul de puncte scris pe spatele stelei. La final, câştigă echipa care are cel mai mare număr de puncte.
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Întrebări de recapitulare
1. Ce îți place cel mai mult de Crăciun?  (Vor fi diferite 

răspunsuri.)

2. Cine era logodnicul Mariei? (Iosif)

3. Ce veste a primit Maria din partea îngerului Gabriel? 
(Că ea va da naștere Copilului Isus.)

4. Ce a spus Maria când a auzit acea veste? (Ea a spus: 
„Sunt la dispoziţia Domnului. El să facă aşa cum a 
spus“.)

5. Ce a făcut Maria după ce a aflat vestea că va naște 
un Copil? (L-a lăudat pe Dumnezeu.)

6. Cum poți tu să Îl lauzi pe Dumnezeu? (Vor fi diferite 
răspunsuri: prin cântare, spunând cât de mare este 
El, rugăciune, trăind o viață care să Îi placă Lui etc..)

7. Unde S-a născut Domnul Isus? (într-un staul)

8. Cine au fost primii care au venit să vadă pe Copilul 
Isus? (păstorii)

9. Cine le-a spus păstorilor că S-a născut Isus? (un înger 
din cer)

10. Cum L-au găsit magii pe Isus? (Au văzut o stea.)

11. De ce a venit Domnul Isus pe pământ? (Ca să fie 
Mântuitorul – Salvatorul nostru; să ne salveze de la 
pedeapsa pentru păcatele noastre.)

12. Cum poate cineva care a murit să te mântuiască de 
păcate? (Domnul Isus nu a rămas în mormânt. El 
a înviat, și astăzi trăiește în cer. Dacă Îi ceri să fie 
Mântuitorul tău, El pregătește un loc în cer pentru 
tine.)

Diferit și neașteptat. Când Domnul Isus  a venit pe pământ, toate lucrurile cu privire la El erau diferite și neașteptate. 
(Discutați cu copiii lucrurile din coloana stângă a tabelului de mai jos. Gândiți-vă la ceea ce ar fi fost considerat normal în ochii oamenilor din 
acele timpuri, și comparați cu ceea ce a făcut Dumnezeu cu ocazia naşterii Domnului Isus – coloana dreaptă.) Dumnezeu ştia că oamenii 
vor păcătui, de aceea, în planul Său alcătuit înainte de întemeierea lumii, a hotărât că la timpul potrivit va trimite un 
Mântuitor, care să-i mântuiască pe oameni de păcatele lor. 

Informații pentru învățător: Câteva exemple de lucruri neobișnuite pe care le-a făcut Domnul Isus : 
• Domnul Isus  a vorbit cu o femeie samariteancă, chiar dacă evreii îi urau pe samariteni, și nu era obișnuit pentru un bărbat să vorbească cu o 

femeie (Ioan 4:1-42). 
• Domnul Isus a mâncat împreună cu oameni care erau catalogați drept „păcătoși“, ceea ce nu era deloc obişnuit (Luca 19:1-10). 
• Domnul Isus a iertat o femeie care a comis adulter, chiar dacă ar fi trebuit să fie omorâtă cu pietre (Ioan 8:1-11). 
• Domnul Isus a vindecat 10 leproși (Luca 17:11-14).
• Domnul Isus a potolit furtuna (Matei 8:23-27). 
• Domnul Isus a folosit cinci pâini și doi pești pentru a hrăni mai mult de 5.000 de oameni (Marcu 6:30-44). 
• Domnul Isus l-a înviat pe Lazăr din morți (Ioan 11:1-44). 

Discuții

Întrebări pentru discuție Ce a făcut Dumnezeu  
Dacă ar fi trebuit să salvezi toți oamenii de pe pământ, ai 
fi trimis o armată mare sau doar o persoană? 

Oamenii probabil ar fi trimis o armată, dar Dumnezeu L-a trimis pe 
Isus – o Persoană. 

Această persoană ar fi trebuit să fie puternică sau slabă? Probabil oamenii ar fi ales un războinic puternic, dar Domnul Isus  
a venit ca un Copil micuț și neajutorat. 

Ce fel de persoană ai fi ales să dea naștere acestui copil? 
Cineva care să-l protejeze, probabil un conducător sau un 
rege puternic? 

Domnul Isus  S-a născut dintr-o tânără de la țară,  o tânără cu 
inima curată care dorea să-L asculte pe Dumnezeu. 

Unde ar fi trebuit El să Se nască? Într-un palat? Persoana pe care Dumnezeu a trimis-o nu era o persoană 
obişnuită, ci chiar Fiul Său. Domnul Isus  S-a născut într-un staul. 

Cine ar fi trebuit să audă primii vestea nașterii Lui? Niște 
oameni importanți? 

Îngerii au spus vestea păstorilor de pe câmp. (Păstorii aveau cea 
mai joasă poziție în societate; ei erau persoane marginalizate.) 
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Importanța siguranței mântuirii

Sunt multe motive pentru care un copil ar putea să 
nu aibă siguranța mântuirii. Se poate întreba: „Oare 
am crezut cu adevărat? M-am rugat destul? Am fost 
destul de sincer?”

Mântuirea este darul lui Dumnezeu și se bazează 
pe ceea ce a făcut Domnul Isus, nu pe ceea ce a 
făcut copilul. De aceea este important să-l ajutăm 
să se concentreze asupra a ceea ce Dumnezeu a 
spus și a făcut, și să vadă că atât mântuirea, cât și 
siguranța mântuirii, se bazează pe promisiunile date 
în Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe sentimente (Romani 
10:17).

Vorbește-i despre siguranța mântuirii
• Întreabă-l pe copil despre mântuirea lui. Dacă nu 

știe să spună clar ce s-a întâmplat în viața lui, treci 
din nou cu el prin informaţiile de pe coloana din 
stânga a acestei pagini (Cum să conduci un copil la 
Hristos). 

• Citiți un verset biblic împreună. (1 Ioan 5:12; 1 Ioan 
5:13; Ioan 10:29; Ioan 10:28; Fapte 16:31; Romani 
10:13 sau Ioan 1:12)

• Ajută-l să înţeleagă că, bazat pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, oricine crede cu adevărat în Hristos, 
poate să aibă siguranţa că este mântuit.

• Amintește-i că Dumnezeu Își ține întotdeauna 
promisiunile.

• Pune-i întrebări: „Îţi pare rău de păcatele pe care 
le-ai făcut? Crezi că Domnul Isus  a murit ca să 
ia asupra Lui pedeapsa pentru păcatele tale, iar 
apoi a înviat din morți? Ai crezut în El, ca să te 
mântuiască?” Încurajează-l să-ți povestească cum a 
fost mântuit, și ajută-l să se bazeze pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, pentru a avea siguranța mântuirii.

• Vorbește-i despre o viață schimbată. În viața unui 
copil mântuit ar trebui să se vadă schimbări în 
comportament și atitudine, chiar dacă schimbările 
au loc treptat. Vede copilul vreo schimbare în viața 
lui?

• Ajută-l să înțeleagă că creștinii mai păcătuiesc, 
iar când el păcătuiește, trebuie să-L roage pe 
Dumnezeu să-l ierte. Ajută-l să înțeleagă că nu 
trebuie să fie mântuit din nou.

Oferă (ulterior) copilului sfaturi despre 
viața creștină

• Citește Biblia și împlineşte ce spune ea.
• Vorbește cu Dumnezeu, Tatăl tău ceresc.
• Spune altora ce a făcut Domnul pentru tine.
• Roagă-L pe Dumnezeu să te ierte, când păcătuiești.
• Întâlnește-te cu alți creștini.
• Nu uita promisiunea lui Dumnezeu: „Nicidecum 

n-am să te las” (Evrei 13:5).

Verifică ce înțelege copilul despre:

Dumnezeu
• Cine este Dumnezeu?
• Dumnezeu ne-a creat. El ne vorbește prin Biblie.
• Dumnezeu este sfânt, desăvârșit. El ne iubește.

Păcat
• Ce este păcatul?
• Păcatul înseamnă neascultare de poruncile lui 

Dumnezeu. Este împotriva lui Dumnezeu.
• Numeşte diferite păcate.
• Copilul este păcătos prin natură și acțiune. 

(Păcătuim pentru că ne naștem cu dorința de a 
păcătui.) 

• Păcatul merită pedeapsa.

Mântuitorul
• Pe cine a trimis Dumnezeu în lume ca să ne 

mântuiască?
• Dumnezeu-Fiul a murit pe cruce pentru păcătoși. 
• Domnul Isus a înviat din morți.
• El este Domn peste toate.

Explică-i copilului cum poate să fie mântuit 
• Explică-i ce vrea Domnul să facem noi, și ce va face 

El.
Folosește un verset biblic (Ioan 1:12; Ioan 3:16; 
Ioan 6:37; Fapte 16:31; Romani 6:23 sau Romani 
10:13)
Ce vrea Domnul să faci?
Ce va face Domnul?

• Avertizează cu privire la dificultăți.
• Întreabă-l: „Vrei să crezi în Hristos sau vrei să aștepți 

și să te mai gândești la aceasta?”
• Încurajează-l pe copil să se roage cu voce tare (dacă 

este pregătit să facă aceasta).

Vorbește-i despre siguranța mântuirii
• Revino la versetul biblic pe care l-ai folosit.
• Vorbește-i despre o viață schimbată.
• Spune-i ce primește o persoană care crede cu 

adevărat în Hristos.

Oferă-i (ulterior) copilului sfaturi despre 
viața creștină

• Citește Biblia și împlineşte ce spune ea.
• Vorbește cu Dumnezeu, Tatăl tău ceresc.
• Spune altora ce a făcut Domnul pentru tine.
• Roagă-L pe Dumnezeu să te ierte când păcătuiești.
• Întâlnește-te cu alți creștini.
• Nu uita promisiunea lui Dumnezeu: „Nicidecum 

n-am să te las” (Evrei 13:5).

Cum să conduci 
un copil la Hristos

Cum să ajuți un copil 
mântuit să aibă siguranța 

mântuirii
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