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Introducere 
 
Cum să te faci disponibil pentru sfătuire 
 

Când prezinţi mesajul Evangheliei vor exista copii care vor răspunde la acest mesaj. 

Mai târziu îţi vor spune dacă s-au încrezut sau nu în Domnul Isus ca Mântuitor. Vor fi de asemenea copii care 

îţi vor cere sprijinul în această privinţă. Poate vor avea întrebări sau poate vor avea nevoie de ajutor şi de 

încurajare în a şti cum să-I ceară Domnului Isus să vină în inima lor. 

 

Când predai copiilor mântuiţi vor exista momente în care aceştia vor dori să fie sfătuiţi în situaţii dificile sau 

vor avea nevoie de explicaţii despre cum pot aplica o lecţie în viaţa lor de zi cu zi; poate se vor afla într-o 

situaţie în care nu ştiu ce spune Biblia că ar trebui să facă; poate vor dori să-ţi împărtăşească o situaţie dificilă 

pentru care să te rogi, mai ales atunci când eşti singurul lor sprijin printre creştini. 

 

Prin urmare este important ca aceşti copii să ştie că eşti disponibil să stai de vorbă cu ei. De asemenea, trebuie 

să ştie unde să meargă, dacă vor să vorbească cu tine. Dar este esenţial ca acei copii nemântuiţi să nu confunde 

venirea la tine cu venirea la Isus Hristos. 

 

În orice caz nu ar trebui să te faci disponibil pentru sfătuire atunci când faci invitaţia la mântuire, astfel încât 

copiii să nu aibă impresia că nu pot veni la Hristos decât prin tine sau că sunt pur şi simplu mântuiţi dacă vor 

sta de vorbă cu tine. 

 

Exemplu de a te face disponibil pentru copilul nemântuit 

„Doreşti cu adevărat să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu şti cum să vii la El? Mi-ar face plăcere să-ţi explic 

ce spune Biblia despre cum poţi să faci acest lucru, de aceea vino să stăm de vorbă. Când se va termina 

programul voi sta sub copacul acela. Nu uita, eu nu-ţi pot ierta păcatele, numai Domnul Isus poate face aceasta, 

dar mi-ar face plăcere să te ajut să înţelegi mai bine cum poţi veni la Domnul Isus. Doar vino şi aşează-te lângă 

mine sub copacul acela.“ 

 

Exemplu de a te face disponibil pentru copilul mântuit 

„Dacă te-ai încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor şi nu mi-ai spus niciodată aceasta, te rog spune-mi. Voi sta 

lângă pian după ce se termină programul. Vreau să ştiu dacă şi tu l-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor ca să 

mă pot ruga pentru tine şi poate chiar să te pot ajuta.“ 
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Situaţia copilului 
Cu siguranţă fiecărui copil i-a fost odată frică de întuneric. Copiii cunosc acest sentiment şi se pot identifica 

uşor cu situaţia lui Lars. 

 

Aplicaţie 
Nemântuit: Cere-I Domnului Isus să fie lumina vieţii tale. El te va scoate din întunericul acestei lumi. 

 

Verset de memorat: 
„Eu sunt Lumina lumii: cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.“ Ioan 

8:12 

 

Scurtă explicaţie a versetului de memorat 
Lumea este închisă în întunericul păcatului, al nesiguranţei şi al lipsei de direcţie. Când Isus spune că El este 

Lumina lumii, înseamnă că fără El nu există salvare din întunericul păcatului. Fără El, nu există direcţie pe 

calea vieţii, nu există cunoştinţă despre ceea ce înseamnă viaţa şi veşnicia. 

Domnul Isus a promis că oricine Îl urmează „nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii“. 

 

Ajutor vizual pentru predarea versetului de memorat 
Decupează lumânarea de la pagina 8 (poţi mări imaginea în funcţie de mărimea grupului). Taie 

lumânarea în câteva bucăţi şi foloseşte-le ca piese de puzzle pentru tabla de flanelograf. Un copil poate 

încerca să unească piesele de puzzle pentru a afla versetul. 

 

Lucru manual pentru memorarea versetului 
Vezi pag. 9 

 

Sugestii pentru cântări 
Caută o cântare al cărei conţinut se potriveşte cu tema „Lumina lumii“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

În ajunul Crăciunului 

 

 

   

Lecţia 
Pe coasta Schleswig-Holstein, în Golful Husum (Nordul Germaniei) se 

află insulele friziane de nord Sylt şi Föhr, precum şi insulele mici şi mari 

numite Hallig. Multe dintre insule sunt protejate împotriva valurilor 

puternice pe cale naturală de către dunele de nisip, altele sunt protejate de 

diguri sau alte întărituri. Iar altele sunt complet abandonate valurilor. Pe 

aceste insule Hallig mai mici casele sunt construite pe o înălţime. 

 

Pe coasta Mării Nordice marea îşi păstrează ritmul ei cu flux şi reflux. 

Când este reflux apa mării se retrage timp de aproximativ 6 ore lăsând în 

urmă întinderi mari de noroi. În acest timp poţi merge de la o insulă la 

alta cu ajutorul unui ghid. Canale de apă de diferite lungimi şi adâncimi 

curg printre întinderile de noroi. Când este flux aceste canale sunt primele 

care se umplu cu apă. În unele locuri ele sunt foarte adânci şi au curenţi 

puternici care pot pune în pericol viaţa celui care se află în acel moment 

pe întinderile de noroi. 

 

Aceasta este o întâmplare adevărată care s-a petrecut între anii 1940 -

1950. A doamnă friziană din insula Föhr ne-a lăsat în scris acest incident. 

 

Planşa 1 

 

Pe Süderoog, cea mai mică dintre insulele Hallig exista o singură fermă. 

Pe acea vreme era administrată de fermierul Baudewig care trăia o viaţă 

singuratică acolo. Când avea nevoie de mâncare mergea cu calul şi căruţa 

lui prin întinderile de noroi spre cea mai apropiată insulă, Pellworm. 

 

Curând se apropia Crăciunul. La fermierul Baudewig a venit în vizită un 

băiat de 14 ani care se numea Lars. El a venit cu barca poştală ca să 

sărbătorească Crăciunul cu ruda lui singuratică. În acest an, Lars a dorit să 

petreacă Crăciunul într-un mod diferit, iar gândul că o să petreacă 

Crăciunul în Süderoog unde exista o singură casă îl încânta. Acasă, când 

se gândea la vechea casă din Süderoog, îşi amintea mereu de tabloul care 

atârna în hol, făcut numai din scoici, ilustrând un far frumos şi un verset. 

Literele erau făcute din scoici mici de culoare gri. Versetul spunea: „Eu 

sunt Lumina lumii: cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, 

ci va avea lumina vieţii.“ (Ioan 8:12). 

 

În ajunul Crăciunului, fermierul Baudewig i-a spus lui Lars: „Astăzi 

mergem la Pellworm. Dacă tot eşti aici trebuie să avem un Crăciun 

deosebit. Avem nevoie de un brad de Crăciun, legume de la aprozarul lui 

Liermann şi ceva de la brutăria lui Jensen.“ 

 

Planşa 2 

 

Fermierul Baudewig a înhămat calul la căruţă şi au pornit pe întinderile 

de noroi în direcţia Pellworm. Nu au mers prea mult şi a început să fie din 

ce în ce mai greu să vadă. Era o ceaţă aşa de deasă că s-au hotărât să se 

întoarcă. Chiar când au ajuns înapoi vremea s-a îmbunătăţit astfel că 

fermierul Baudewig s-a decis să pornească din nou la drum, chiar dacă era 

deja târziu. Ca o măsură de precauţie, a dat telefon la magazinele din 

Pellworm ca să i se aducă cumpărăturile la dig. Astfel ar câştiga timp. 

 

Arată diferitele insule pe 
hartă  (vezi harta de la 
pagina 10).  
 
 
Îndrumare pentru folosirea 
planşelor:  

Pentru a întoarce planşele 
mai uşor, înainte de 
folosirea lecţiei deschide 
cartea la jumătate şi 
îndoaie paginile cu grijă în 
direcţia opusă. Apoi fă la 
fel cu celelalte pagini. Îţi vei 
da seama că acum paginile 
se pot întoarce mult mai 
uşor.  

Citeşte (sau cere unui copil 
să citească) versetul din 
Biblia ta.  
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Vă amintiţi că nu poţi sta pe întinderile de noroi decât un anumit timp. 

Trebuiau să se întoarcă înainte să vină fluxul. 

 

Înainte să plece, fermierul Baudewig a pus două lămpi cu petrol în geam. 

Lumina lor le va arăta drumul spre casă în cazul în care se va întuneca 

mai devreme. 

 

Apoi au pornit repede la drum! Lars era uimit cât de bine cunoşteau caii 

drumul şi evitau canalele adânci de apă. Pe acolo puteau merge la trap 

fără grijă. Uneori apa sărea foarte sus, stropindu-i. Fermierul Baudewig 

mâna caii să meargă cât de repede puteau. 

 

Planşa 3 

Dar apoi, dintr-o dată a oprit caii pe un banc de nisip în mijlocul 

întinderilor de noroi şi s-a întors spre băiat. 

 

„Lars ar fi mai bine ca tu să mă aştepţi aici până când mă întorc din 

Pellworm. Poţi să păstrezi lanterna şi cornul de ceaţă. Lumina lanternei 

îmi va arăta drumul înapoi în caz că se întunecă mai devreme. Dacă se 

lasă iarăşi ceaţa suflă din corn. Astfel mă voi lua după sunet. La revedere. 

Voi merge cât de repede voi putea.“ 

 

Nu a mai durat mult şi fermierul Baudewig a ajuns în siguranţă cu căruţa 

în Pellworm. Lucrurile pe care le-a comandat erau deja la dig. Fermierul 

Baudewig a încărcat repede cumpărăturile în căruţă şi a pornit înapoi spre 

casă. 

 

Planşa 4 

Chiar atunci a apărut domnul Liermann de la aprozar. I se putea citi 

îngrijorarea pe faţă. El ştia cât de înşelătoare şi periculoase erau 

întinderile de noroi. 

„Domnule fermier Baudewig“ a spus el, „în locul dumneavoastră, eu nu 

m-aş întoarce la Süderoog în seara aceasta. Fluxul s-a pornit deja. Puteţi 

rămâne la mine peste noapte.“ 

 

Dacă n-ar fi fost băiatul, care aştepta pe bancul de nisip, fermierul 

Baudewig ar fi acceptat bucuros oferta. Acum însă el trebuia să se 

întoarcă pe întinderile de noroi, în direcţia Süderoog. El mâna caii şi mai 

repede. Deşi ei cunoşteau drumul, fiecare metru era crucial, acum când 

venea fluxul, şi erau în pericol să ajungă în apele adânci ale canalelor. 

 

Planşa 5 

 

Singur pe bancul de nisip, băiatul a urmărit căruţa care se îndepărta şi se 

vedea tot mai puţin până când a dispărut în ceaţă. Dinspre est se lăsa încet 

seara, iar dinspre vest se pornea fluxul. Cât de repede se îndrepta apa spre 

el! Deja a ajuns la piatra cea mare de pe bancul de nisip. Canalele de apă 

se umpleau cu tot mai multă apă. În depărtare putea vedea deja locuri 

unde norii întunecoşi se reflectau în întinderea strălucitoare de apă. 

 

„Ce se va întâmpla dacă unchiul meu nu va găsi drumul înapoi? Ce se va 

întâmpla dacă apele vin mai repede şi dacă se întunecă mai devreme?“ O 

grămadă de întrebări îi străbăteau mintea. 
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Se uita ţintă spre Pellworm, încercând să zărească o pată întunecoasă. Dar 

deja se lăsase întunericul şi totul se întuneca în faţa ochilor lui. Apoi o 

teamă groaznică a pus stăpânire pe el.  

 

„Ce se va întâmpla dacă mă scufund?“ s-a întrebat el plin de teamă. 

 

Ţinea strâns lanterna în mână de parcă ar fi fost singura lui scăpare şi 

privea insistent spre Pellworm. Lumina lanternei deveni din ce în ce mai 

slabă până când în cele din urmă se stinse de tot. Apoi suflă cu toată 

puterea în cornul de ceaţă. Cu siguranţă că sunetul acela puternic putea fi 

auzit! În curând însă, nu mai avea putere să sufle şi sunetul deveni tot mai 

slab. 

 

Băiatul stătea acolo în singurătatea mării, privindu-şi moartea în faţă. Era 

cuprins de disperare. Se uita în jur în toate direcţiile ca şi când ajutorul ar 

putea veni de undeva. 

 

Planşa 6 

 

Apoi văzu o lumină slabă în partea de nord, în direcţia Süderoog. Era 

slabă, dar strălucea într-un mod prietenos şi încurajator. 

 

Un gând i-a trecut prin minte. „Acestea trebuie să fie cele două lămpi de 

la fereastra casei noastre.“ 

 

Lars a simţit o rază de speranţă în inima lui plină de teamă. A văzut 

lumina aceea din depărtare, şi în mintea lui a început să meargă prin casă 

din sufragerie în hol. Şi în hol era o lumină, strălucitoare şi puternică, 

luminând întreaga lume. Lars a văzut clar tabloul cu farul şi versetul 

biblic. Ce era scris acolo cu litere din scoici?  

 

Isus a spus: „Eu sunt Lumina lumii: cine Mă urmează pe Mine, nu va 

umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.“ (Ioan 8:12). 

 

Inima băiatului s-a umplut de speranţă. Cu siguranţă, el nu era singur 

acolo pe bancul de nisip! „Lumina lumii“ era acolo cu el. Cine este 

„Lumina lumii“? Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu. Lars a crezut acel 

lucru din toată inima. El a început să-I vorbească Domnului Isus şi să-I 

ceară să-l ajute. 

 

„Dacă Domnul Isus este Lumina Lumii, atunci El mă vede în situaţia 

aceasta groaznică în care sunt,“ s-a gândit el. „Atunci El are putere să mă 

salveze.“ 

 

Acolo pe bancul de nisip, Lars a promis că se va încrede în Domnul Isus 

şi că-L va urma toată viaţa lui. 

 

Aude Dumnezeu strigătul celor care-L cheamă când sunt în necaz? Da, 

ştim că El aude, căci în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia citim:  

„Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei 

proslăvi!“ (Psalmul 50:15) 

 

Nu a mai durat mult şi unchiul lui s-a întors. Nu a fost plecat mult timp, 

Citeşte (sau cere unui copil să 

citească) versetul din Biblia ta.  
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Ajutor vizual pentru predarea versetului de memorat 

 

„Eu sunt  

Lumina lumii;  

cine Mă urmează  

pe Mine,  

nu va umbla  

în întuneric,  

ci va avea  

lumina vieţii.“ 
 

Ioan 8:12 
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Lucru manual pentru memorarea versetului 

Fotocopiază această pagină pe 

un carton. Dă fiecărui copil un 

exemplar pentru a-l colora. 

 

Decupează cercul cu versetul şi 

apoi taie pe linia întreruptă din 

interiorul lumânării. 

 

Prin punctul desenat pe lumâ-

nare introdu o agrafă cu picio-

ruş unind lumânarea cu cercul.  

 

Dacă roteşti cercul versetul va 

putea fi citit în întregime. 
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Danemarca 

Germania 
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SUMAR AL PAŞILOR PENTRU SFĂTUIREA COPILULUI  

CARE VREA SĂ VINĂ LA HRISTOS 

 

ASIGURĂ-TE CĂ COPILUL ÎNŢELEGE DESPRE:                                     

Dumnezeu 

Cine este Dumnezeu? 

Dumnezeu ne-a creat. El ne vorbeşte prin Biblie.  

Dumnezeu este sfânt şi curat. El ne iubeşte. 

 

Păcat 

Ce este păcatul? 

Păcatul este neascultare de poruncile lui Dumnezeu. Este împotriva lui Dumnezeu.  

Vorbeşte despre păcate specifice. 

Copilul este păcătos. 

Păcatul merită pedeapsă. 

 

Mântuitorul 

Cine este singurul care îţi poate îndepărta păcatul? 

Dumnezeu Fiul a murit pe cruce pentru păcătoşi.  

Domnul Isus a înviat. El este Domnul tuturor. 

 

Explică-i cum poate să fie mântuit 

Explică-i ce vrea Domnul să facem noi şi ce va face El. 

Foloseşte un verset din Biblie (Ioan 1:12; 3:16; 6:37; Fapte 16:31; Romani 6:23 sau 10:13) 

Ce vrea Domnul să faci tu? 

Ce va face El? 

Avertizează-l despre dificultăţi. 

Întreabă-l: „Vrei să crezi în Hristos sau mai aştepţi?“ 

Încurajează-l să se roage cu voce tare (dacă este pregătit). 

 

Vorbeşte-i despre siguranţa mântuirii  

Întoarce-te la versetul din «Biblie pe care l-ai folosit. 

Spune-i despre viaţa schimbată. 

Fă-i cunoştinţă cu o persoană care crede într-adevăr în Hristos. 

 

Dă-i (mai târziu) câteva sfaturi despre viaţa de creştin 

Citeşte şi ascultă ce spune Biblia. 

Vorbeşte-I lui Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc. 

Spune altora ce a făcut Domnul pentru tine. 

Cere-I lui Dumnezeu să te ierte când păcătuieşti. 

Întâlneşte-te cu alţi creştini. 

Aminteşte-ţi că Domnul promite „Nu te voi părăsi niciodată“. 

" 
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