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Mântuitorul promis

Introducere
Cum să foloseşti ajutoarele vizuale
Taie de-a lungul liniei perforate a cartonului alb şi vei obţine diferite pătrate şi dreptunghiuri numerotate.
(Nu tăia planşa color!). Foloseşte aceste cartoane, lipindu-le cu blu-tack sau ceva similar, pentru a acoperi
imaginile colorate corespunzătoare.
Imaginea introductivă este pe o parte a ajutorului vizual, şi imaginile care trebuie acoperite sunt pe
cealaltă parte. Închide cele două laturi (vezi diagrama 1).
Pe măsură ce predai lecţia, descoperă fiecare imagine atunci când predai despre ea. Diagrama 2 arată
ordinea imaginilor.

Diagrama 1

Diagrama 2

Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda Domnului
Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată, că L-au primit în inima lor pe Isus
Hristos, ca Mântuitor. Totuşi, vor fi alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să facă şi ei pasul acesta, dar nu
au curajul să spună. Ei au întrebări, şi de aceea au nevoie de ajutor sau de încurajare în a şti cum să
procedeze.
În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, vor fi momente în care ei vor dori un sfat referitor la o situaţie grea,
sau au nevoie de o clarificare cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; poate sunt într-o situaţie în
care nu ştiu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate au dorinţa să-ţi spună o problemă pe care o au,
ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti singurul lor sfătuitor creştin.
Din aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu tine. De asemenea,
este important să ştie când şi unde să vină atunci când vor să vorbească cu tine. În sfârşit, este esenţial ca
acei copii care nu sunt mântuiţi să nu considere venirea lor la tine drept venirea la Domnul Isus.
În nici unul din aceste cazuri nu ar trebui să le aminteşti despre posibilitatea de a vorbi cu tine în acelaşi
timp în care faci invitaţia pentru venirea la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos,
decât dacă au venit mai întâi la tine, sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au aşteptat să vorbească cu
tine.
Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Mă bucur că pot să-ţi
explic ce spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de
reper). Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut bucuros să înţelegi
mai bine cum poţi veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă …“
Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, şi nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o poţi
face acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să ştiu dacă şi tu te-ai
încrezut în Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi să te ajut.“

Întrebări de recapitulare
Sunt date câteva întrebări de recapitulare, care pot fi folosite după predarea lecţiei.
Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate fi ocazia ideală de a fixa cele predate, iar
în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. Adesea vei descoperi o înţelegere greşită a lucrurilor predate
sau lipsa unor cunoştinţe de bază, pe care le poţi corecta pe loc. Foloseşte acest timp pentru a afla cât au
înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat; pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce trebuie să
accentuezi, astfel încât copiii să-şi reamintească mai uşor şi pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă.
Copiii preferă competiţia şi aşteaptă cu nerăbdare partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare
este mai mult decât o competiţie, el este şi un timp de învăţare.
În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, din verset
sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile programului.
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MÂNTUITORUL PROMIS
Texte biblice pentru învăţător
 Luca 2:10-11,14
 Galateni 4:4
 Geneza 2:16-17
 Exod 20:15-16
 Geneza 3:15
 Geneza 12:3
 Ioan 14:6
 Faptele Apostolilor 4:12
 Geneza 49:10
 2 Samuel 7:12-16
 Filipeni 2:11
 Matei 7:23
 Evrei 7:25
 Isaia 7:14
 Mica 5:2
 2 Corinteni 8:9
 1 Timotei 1:15
 Ioan 6:37

Accent special
Isus Hristos, Mântuitorul promis, a venit să moară pentru păcatele oamenilor.
Aplicaţie
Nemântuiţi:

Roagă-l pe Isus să îţi ierte păcatele şi să preia conducerea vieţii tale.

Mântuiţi:

Roagă-l pe Isus să te ajute să ai victorie asupra lui Satana şi a păcatului.

Versetul de memorat
„Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său.“ (Galateni 4:4)
Ajutoare vizuale suplimentare
Cuvinte scrise: „Geneza 3:15“; „Geneza 12:3“; „Geneza 49:10“; „2 Samuel 7:12-16“; „Isaia
7:14“ şi „Mica 5:2“. (Este bine să scrii şi cuvintele versetelor, nu doar referinţa.)

3

Mântuitorul promis

Lecţia
Imagine introductivă
Aştepţi tu Crăciunul cu nerăbdare? De ce? Pentru a primi
daruri, a mânca mâncăruri delicioase, a te întâlni cu membri
familiei tale şi a te bucura de vacanţă? Acestea sunt lucruri
deosebite pe care le aşteptăm nerăbdători. Şi peste tot oamenii
îşi urează „Crăciun fericit!“.
Cu toate acestea, din cauza cheltuielilor mari, a agitaţiei şi
aglomeraţiei, oamenii uită de multe ori să se gândească la
adevărata semnificaţie a Crăciunului. Cei mai mulţi oameni nu
îşi fac timp să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru minunatul
dar: Fiul Său; ei se gândesc mai mult la ceea ce vor face ei, nu
la ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Nu vor ca Mântuitorul să fie
în viaţa lor.
Imaginea 1 (Păstorii)

Citeşte (sau pune pe unul dintre
copii să citească) versetele din
Biblia ta.

Dar adevăratul motiv pentru care noi ar trebui să fim fericiţi
de Crăciun este faptul că atunci s-a născut Domnul Isus. La
primul Crăciun, un înger s-a arătat unor păstori, şi 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“ (Luca
2:10,11).
De Crăciun poţi să te bucuri de cadouri, de mâncarea
gustoasă, de zilele de vacanţă şi de celelalte surprize, dar în
mod special bucură-te că Domnul Isus Hristos a venit să ne
salveze de păcat, şi să fie Mântuitorul nostru. Fără El, n-am
putea fi iertaţi de lucrurile rele pe care le-am făcut, nici n-am
putea spera că într-o zi vom fi cu El în cer. Dar Mântuitorul
promis a venit!
Cred că vestea îngerului a fost o surpriză pentru păstori. Ei
s-au înspăimântat de apariţia îngerului. Era vorba de cel mai
important eveniment, de când este lumea, iar ei au fost primii
care au aflat că S-a născut Mântuitorul promis.
În timp ce asculţi lecţia de astăzi, poate îţi dai seama că
sunt unele lucruri pe care nu le înţelegi. Dacă vrei să-L primeşti
pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău, dar nu ştii cum, mă bucur
dacă te pot ajuta. La sfârşitul orei, când ceilalţi vor pleca, poţi
să rămâi la locul tău. Dacă rămâi acolo la sfârşit, voi înţelege
că vrei să ştii cum să ai păcatele iertate şi îţi voi explica din
Biblie ce trebuie să faci tu, şi ce promite Domnul că va face
pentru tine.
Poate că păstorii nu au înţeles totul, dar s-au dus la
Betleem să-L vadă pe Cel despre care a vorbit îngerul. I-au
găsit pe Iosif şi pe Maria; iar pruncul era aşezat într-o iesle. Au
fost aşa de bucuroşi, că L-au văzut pe Cel promis de atâţia ani!
L-au lăudat pe Dumnezeu pentru tot ce au văzut şi au auzit. Ce
moment minunat trebuie să fi fost acela pentru ei!
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Imaginea 2 (Numere)
Ştii tu câte promisiuni a făcut Dumnezeu în Vechiul Testament (prima parte a Bibliei) despre venirea unui Mântuitor?
Timp de sute de ani, mesagerii lui Dumnezeu, prorocii, au
vorbit despre Mântuitorul pe care Dumnezeu avea să-L trimită
în lume. Câte promisiuni crezi tu că au fost făcute? 50? 100?
200? 300?
Permite copiilor să răspundă.

Răspunsul este: peste 300 de promisiuni despre Mântuitorul şi ce avea să facă El. Dumnezeu a făcut chiar şi 30 de
promisiuni care vorbeau special despre suferinţa prin care
avea să treacă Domnul Isus în timpul celor 6 ore pe cruce,
unde El avea să ia asupra Lui pedeapsa pentru păcatele
noastre. Biblia spune: „Când a venit împlinirea vremii,
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său“ (Galateni 4:4).
Exact la timpul potrivit, nu cu un an mai târziu sau mai
devreme, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume. El a
aşteptat până când toate lucrurile au fost gata pentru ca
promisiunile Lui să se împlinească. Secole la rând Dumnezeu
Şi-a pregătit oamenii Lui.
Deseori noi nu ne pregătim să sărbătorim Crăciunul aşa
cum ar trebui. Suntem aşa de grăbiţi; trebuie făcute multe
lucruri în ultimul moment. Dumnezeu nu S-a grăbit. El a ales
secolul, anul, luna şi chiar ziua în care avea să se nască
Domnul Isus. El a pregătit totul cu multă grijă. „Când a venit
împlinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său“ (Gal. 4:4).
Ştiţi când a făcut Dumnezeu prima promisiune despre
venirea unui Mântuitor? La începutul creaţiei, imediat după ce
primul om a păcătuit. Vă amintiţi desigur ce s-a întâmplat
atunci.
Imaginea 3 (Adam şi Eva în grădină)
Dumnezeu i-a aşezat pe primul bărbat şi pe prima femeie
într-o grădină minunată. El le-a spus că pot să mănânce din toţi
pomii din grădină, cu excepţia pomului cunoştinţei binelui şi
răului. Le-a spus că în ziua în care vor mânca din el, vor muri
negreşit (Gen. 2:16-17).
Imaginea 4 (Adam şi Eva părăsind grădina)
Satana, duşmanul lui Dumnezeu, a intrat în grădina Eden,
folosindu-se de şarpe. El a îndemnat-o pe Eva să mănânce din
fructul pomului cunoştinţei binelui şi răului. În loc să asculte de
Dumnezeu, Eva a ascultat de Satana, şi a mâncat din fructul
pomului. I-a dat şi lui Adam, şi a mâncat şi el. Ei n-au ascultat
de Dumnezeu.
Imaginea 5 (Oamenii de astăzi sunt neascultători de Dumnezeu)
Şi noi am fost neascultători de Dumnezeu. Iată cum se
poate explica aceasta. Ţi s-a întâmplat vreodată să te grăbeşti
5

Citeşte (sau pune pe unul dintre
copii să citească) versetele din
Biblia ta.

Mântuitorul promis

să mergi la şcoală, să te închei la haină şi să-ţi dai seama că
ţi-a rămas o butonieră şi nu mai ai nasture pentru ea? Poate ai
luat-o de la început, şi de data aceasta îţi dai seama că ţi-a
rămas un nasture, şi nu mai ai butonieră pentru a-l încheia! Din
cauză că l-ai încheiat greşit pe primul, toţi nasturii au fost
încheiaţi greşit. Aceasta ne ajută să înţelegem ce ni s-a
întâmplat. Adam şi Eva au păcătuit. Copiii lor au păcătuit. Şi
chiar şi până astăzi toţi oamenii păcătuiesc şi sunt neascultători de Dumnezeu; chiar şi eu şi tu. Dumnezeu a zis: „Să nu
furi!“. Ai luat vreodată ceva ce nu era al tău? Dumnezeu a zis:
„Să nu mărturiseşti strâmb!“ – adică să nu minţi. Ai minţit
vreodată? Poate mama te-a întrebat dacă ai făcut ceva rău. Iar
tu ai spus: „Nu!“. Totuşi tu ai făcut ceva rău, iar acum spui o
minciună. Toţi am fost neascultători de Dumnezeu.
Cu toate acestea, în grădina Edenului, Dumnezeu le-a
promis lui Adam şi Eva că va trimite pe cineva care să-l învingă
pe Satana.
Arată cuvintele şi referinţa „Geneza 3:15“.

Citeşte (sau pune pe unul
dintre copii să citească)
versetul din Biblia ta.

Dumnezeu a zis: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie,
între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu
îi vei zdrobi călcâiul“ (Gen. 3:15).
Într-o zi, o femeie avea să nască un copil deosebit. El avea
să fie mai tare decât duşmanul lui Dumnezeu, Satana. El avea
să-l învingă pe Satana, chiar dacă El Însuşi avea să sufere.
Dumnezeu Şi-a ţinut promisiunea. Atunci când Domnul
Isus a murit pe cruce, şi a înviat din morţi, l-a învins pe Satana.
Dacă te încrezi în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, atunci
această promisiune este şi pentru tine. Înainte de a te încrede
în Hristos, nu puteai să încetezi să faci rău, nu puteai să-i spui
„nu“ lui Satana. Erai sclavul obiceiurilor tale urâte. Acum, după
ce ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus Hristos, tu ai dorinţa şi
puterea să spui „nu“ lui Satana şi lucrurilor rele. Oh, da, vei mai
greşi, dar nu vei mai fi mereu învins de lucrurile rele, aşa cum
erai înainte. Acum poţi să spui „da“ lui Dumnezeu, şi să faci
voia Lui. Tu poţi câştiga biruinţa prin Isus, fiindcă Dumnezeu
Şi-a ţinut promisiunea, şi Domnul Isus a venit ca să-l învingă
pe Satana.
Imaginea 6 (Avraam)
Următoarea promisiune despre Mântuitorul care avea să
vină a fost făcută cu aproape 2.000 de ani înainte de naşterea
Lui. Nu-i uimitor? Dumnezeu a făcut această promisiune lui
Avraam. Dumnezeu a spus că Mântuitorul va fi unul dintre
urmaşii lui, şi că prin El vor fi binecuvântate toate popoarele.

Citeşte (sau pune pe unul
dintre copii să citească)
versetul din Biblia ta.

Arată cuvintele şi referinţa „Geneza 12:3“.

Dumnezeu i-a promis lui Avraam: „Toate
pământului vor fi binecuvântate în tine“ (Gen.12:3).

familiile

Cu 4.000 de ani înainte, Avraam nu ştia că va exista
poporul britanic, chinez, turc, suedez sau român. Cu toate
acestea, Dumnezeu a ştiut, iar El mai ştie că orice om, din orice
6
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popor, care îşi pune încrederea în Hristos, este într-adevăr
binecuvântat.
Promisiunea s-a împlinit în Domnul Isus Hristos. El este
singurul Mântuitor. „Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine“.
Isus Hristos este singurul Mântuitor. „Căci nu este sub cer nici
un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim
mântuiţi“ (Fapte 4:12).

Citeşte (sau pune pe unul
dintre copii să citească)
versetul din Biblia ta.

Astăzi poţi să iei această promisiune pentru tine personal.
Dacă îţi pui încrederea în Domnul Isus Hristos, vei avea
păcatele iertate şi vei fi binecuvântat. Oricine se încrede în
Domnul Isus este într-o relaţie bună cu Dumnezeu. Mulţi ani
mai târziu, în chip minunat, Domnul Isus a venit pe pământ să
aducă binecuvântarea şi mântuirea Sa.
Imaginea 7 (Din seminţia lui Iuda)
Dumnezeu a arătat şi mai specific ce avea să se întâmple.
Cu aproximativ 1.700 de ani înainte ca Domnul Isus să se
nască, Dumnezeu a anunţat din ce seminţie avea să fie: din
seminţia lui Iuda.
Arată cuvintele şi referinţa „Geneza 49:10“.

În Geneza 49:10, citim: „Toiagul de domnie nu se va
depărta de Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui,
până va veni Şilo; şi de El vor asculta popoarele“.
Oamenii au trebuit să aştepte mulţi ani până la împlinirea
acestei promisiuni, dar Dumnezeu este credincios. A existat şi
o perioadă lungă, în care viitorul lui Iuda a fost nesigur. Din
cauză că au fost neascultători de Dumnezeu, au fost luaţi robi
în Babilon. Dar Dumnezeu a avut grijă de ei şi i-a adus înapoi
în ţară, pentru ca promisiunea Lui să se împlinească.
Domnul Isus este Împăratul care a venit să domnească în
inimile şi în vieţile oamenilor. El poate să ne facă să fim aşa
cum doreşte El. Domnul Îşi ţine promisiunile.
Dacă tu şi eu am putea să spunem dinainte ce se va
întâmpla peste 17 zile, ar fi minunat. Dar Dumnezeu a spus
dinainte ce avea să se întâmple peste 1.700 de ani! Împăratul
cel promis a venit. El a venit şi pentru tine. Supune-te Lui şi
spune-I: „Domnul meu, şi Dumnezeul meu!“
Imaginea 8 (Împăratul David)
Dumnezeu a mers mai departe şi ne-a vorbit chiar despre
familia în care avea să se nască Mântuitorul. Cu aproape 1.000
de ani înainte ca Mântuitorul să vină aici pe pământ,
Dumnezeu a spus că El Se va naşte „în familia lui David“.
David fusese un simplu păstor, care îngrijise oile pe câmp.
Avea 7 fraţi mai mari, dar Dumnezeu l-a ales pe el să conducă
poporul Lui. David a fost un împărat bun. Unii dintre urmaşii lui
au fost împăraţi răi, alţii au fost buni. Aceşti împăraţi au domnit
diferite perioade de timp, însă avea să vină un împărat, care
avea să fie foarte diferit.
Arată cuvintele şi referinţa „2 Samuel 7:12-16“.
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Citeşte (sau pune pe unul
dintre copii să citească)
versetul din Biblia ta.

Dumnezeu i-a spus împăratului David: „Eu îţi voi ridica un
urmaş după tine … şi-i voi întări împărăţia … Eu îi voi fi Tată şi
el îmi va fi fiu … scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie“ (2
Sam. 7:12-16).
Împăratul împăraţilor avea să vină şi să domnească pentru
totdeauna. Împărăţia Lui este diferită de celelalte împărăţii din
lume. Este împărăţia cerului, iar El domneşte în adevăr,
neprihănire şi dragoste. Pentru mine, pentru tine, şi pentru toţi
cei care se încred în El, Hristos este Împăratul nostru. Pruncul
din iesle se va întoarce cu putere şi glorie să domnească aici
pe pământ. Toţi vor recunoaşte că El este Domn peste toate.
Pentru cei care nu Îl primesc ca Mântuitor şi Împărat în viaţa
aceasta, va veni timpul, când vor recunoaşte că El este Domn
în viaţa viitoare. Atunci va fi prea târziu ca să fie mântuiţi. Cei
ce nu vor să-L primească pe Domnul Isus şi iertarea Lui în
această viaţă, vor purta pedeapsa păcatelor lor pentru
totdeauna în viaţa care va veni. Domnul Isus le va spune:
„Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine“ (Mt.
7:23).

Citeşte (sau pune pe unul
dintre copii să citească)
versetul din Biblia ta.

Este Domnul Isus Împăratul şi Domnul tău? Domneşte El
în viaţa ta? Vrei să te întorci la El astăzi, să-L rogi să te ierte de
păcat şi să preia controlul vieţii tale? Biblia spune: „El poate să
mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de
Dumnezeu prin El“ (Evr. 7:25). Dacă-L rogi să te mântuiască,
El o va face, potrivit promisiunii Sale.
Imaginea 9 (Scena cu ieslea – partea I)
Dumnezeu a mers chiar mai departe în promisiunea Lui cu
privire la Mântuitorul. Nu a vorbit numai despre naţiunea,
seminţia şi familia în care avea să Se nască acesta. Dumnezeu
a spus dinainte cine va fi mama Lui. Cu 750 de ani înainte de
naşterea Lui, Dumnezeu a spus că El se va naşte dintr-o
fecioară.
Arată cuvintele şi referinţa „Isaia 7:14“.

Citeşte (sau pune pe unul
dintre copii să citească)
versetul din Biblia ta.

Dumnezeu a spus prin prorocul Isaia: „Iată, fecioara va
rămânea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele
Emanuel“ (Is. 7:14).
Dumnezeu avea să facă o minune în trupul unei tinere care
nu trăise niciodată cu un bărbat. Nici un alt bebeluş nu s-a mai
născut în felul acesta. Iosif nu a fost tatăl Domnului Isus
Hristos. Dumnezeu este Tatăl Lui. Fiul lui Dumnezeu, care a
existat dintotdeauna împreună cu Tatăl în ceruri, a devenit om.
Duhul Sfânt a lucrat într-un chip extraordinar, astfel ca Maria să
fie mama acestui prunc, care era Dumnezeu şi om în acelaşi
timp. El este Emanuel (Is. 7:14), adică „Dumnezeu cu noi“. Nu
putem înţelege o asemenea taină. Fiul lui Dumnezeu a stat în
trupul Mariei, înainte de a Se naşte.
Dumnezeu a împlinit această promisiune minunată, chiar
dacă pentru Isaia şi pentru mulţi alţii ea părea imposibilă. Era
necesar ca Mântuitorul să fie în acelaşi timp atât Dumnezeu
cât şi om. Numai un om perfect putea să moară în locul
8
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oamenilor păcătoşi. Numai Fiul lui Dumnezeu putea să stea în
locul aşa multor oameni pe crucea de la Calvar pe Golgota.
Cineva te-a iubit atât de mult, încât a murit în locul tău. Fiul lui
Dumnezeu Şi-a dat viaţa luând asupra Sa păcatul tău. Cu 750
de ani înainte ca să vină Mântuitorul, Dumnezeu a arătat cine
va fi mama care va naşte acest copil.
Imaginea 10 (Scena cu ieslea – partea a II-a)
Cu peste 700 de ani înainte de naşterea lui Hristos,
Dumnezeu a arătat prin unul dintre mesagerii Lui, Mica, în ce
localitate avea să Se nască Mântuitorul. În cetatea Betleem.
Arată cuvintele şi referinţa „Mica 5:2“.

Mica a fost călăuzit de Duhul Sfânt să scrie: „Şi tu,
Betleeme, Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de
căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va
stăpâni peste Israel, a cărui obârşie (origine) se suie până în
timpuri străvechi, până în zilele veşniciei“ (Mica 5:2).

Citeşte (sau pune pe unul
dintre copii să citească)
versetul din Biblia ta.

Singurul care este „veşnic“, este Dumnezeu. N-a fost
niciodată un timp când să nu fi existat Fiul lui Dumnezeu. El a
existat înainte de crearea lumii. El este Creatorul tuturor
lucrurilor. Ca să poată fi Mântuitorul nostru, El trebuia să
devină om. Dumnezeu a ales cu precizie locul unde avea să
Se nască pe pământ.
Dumnezeu a călăuzit toate lucrurile în aşa fel încât, din
cauza decretului dat de cezarul August, Maria şi Iosif au fost
obligaţi să meargă chiar atunci la Betleem. Ei locuiau în
Nazaret, însă au trebuit să facă o călătorie lungă de vreo patru
zile până la Betleem. Dumnezeu Şi-a ţinut fiecare promisiune,
inclusiv pe aceasta, referitoare la faptul că Fiul Lui Se va naşte
în cetatea lui David. Nu este minunat felul în care Dumnezeu
ne călăuzeşte în fiecare detaliu? Nu avem timp acum să
vorbim despre celelalte 300 de promisiuni cu privire la
Mântuitorul.
Imaginea 11 (Scena cu ieslea – partea a III-a)
Când au fost împlinite în sfârşit toate lucrurile, S-a născut
Mântuitorul promis. Toate promisiunile despre naşterea, viaţa,
lucrarea Lui şi multe altele s-au împlinit exact aşa cum a spus
Dumnezeu.
Mulţi oameni au fost surprinşi de locul pe care l-a ales
Dumnezeu pentru naşterea Mântuitorului. Ei credeau că
persoana cea mai importantă din istorie ar trebui să Se nască
într-un palat, şi ar trebui să fie înconjurată de oameni foarte
puternici şi bogaţi. Dar nu, Mântuitorul promis S-a născut
într-un staul. „El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru
voi“ (2 Cor. 8:9). Maria L-a luat pe micuţul prunc, L-a înfăşat şi
L-a culcat într-o iesle, de unde mâncau animalele. Staulul era
un loc destinat adăpostirii animalelor – asta înseamnă că poate
era murdar şi nu mirosea prea frumos. Domnul Isus S-a născut
în cea mai mare sărăcie. Cel care a creat universul, Împăratul
gloriei, S-a făcut un prunc mic, fragil şi dependent de mama
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Citeşte (sau pune pe unul
dintre copii să citească)
versetul din Biblia ta.
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Lui. Dumnezeu S-a făcut om – Isus Hristos este în acelaşi timp
pe deplin Dumnezeu şi om. De ce era necesar aceasta? De ce
a venit El? Biblia ne spune că El a venit să ne mântuiască de
păcat. Noi am fost neascultători de Dumnezeu, iar singura
cale, ca să putem fi salvaţi de păcat, a fost ca Fiul lui
Dumnezeu să devină om, să moară pentru noi şi apoi să
învieze.
Imaginea 12 (Crucile)
Este important să privim la ceea ce s-a întâmplat după
naşterea Lui în Betleem. Domnul Isus nu a rămas un prunc
micuţ. El a crescut şi a devenit om mare. El a fost perfect,
singurul om care n-a păcătuit niciodată. El a ascultat întotdeauna de Tatăl Lui ceresc. Într-o zi, murind pe cruce, a luat
pedeapsa pentru păcatele noastre. A plătit pentru noi, nu cu
aur sau argint, ci cu sângele Său preţios, cu viaţa Lui. Noi nu
meritam o asemenea dragoste.
Imaginea 13 (Mormântul deschis)

Citeşte (sau pune pe unul
dintre copii să citească)
versetul din Biblia ta.

Dumnezeu a promis nu numai că Hristos va muri pe cruce,
dar că va şi învia din morţi. Exact aşa s-a întâmplat. A treia zi
duminica dimineaţa, Domnul Isus a înviat biruitor din morţi. Prin
învierea Sa, Dumnezeu a arătat că jertfa Fiului Său a fost
acceptată, că ea a fost suficientă pentru a ridica păcatele
noastre, şi că Domnul Isus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu.
Nu-i de mirare că îngerii L-au lăudat pe Dumnezeu, când S-a
născut Isus, spunând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea
înalte …“ (Lc. 2:14).
Iată care este vestea minunată de Crăciun: „Vi s-a născut
un Mântuitor, care este Hristos Domnul“ (Lc. 2:11). Cel promis
de atâţia ani de Dumnezeu a venit, şi a făcut tot ce era necesar
pentru a ne ierta păcatele.
Mă bucur aşa de mult că pot să-ţi spun că toate acestea au
fost făcute pentru tine, ca păcatele tale să fie iertate, iar tu să
poţi fi împreună cu Dumnezeu. A venit Mântuitorul promis, Cel
de care aveam nevoie!

Citeşte (sau pune pe unul
dintre copii să citească)
versetul din Biblia ta.

Acum îţi dai seama că eşti păcătos şi că nu ai ascultat de
Dumnezeu? Trebuie să-ţi mărturiseşti păcatul şi să vrei ca
Domnul Isus să-ţi schimbe viaţa. Înţelegi tu că Domnul Isus
este singurul Mântuitor promis de Dumnezeu? Trebuie să-L
rogi pe Domnul Isus să te salveze de păcatele tale. Dacă
într-adevăr vrei aceasta, poţi să-I spui: „Doamne Isuse,
mântuieşte-mă“. Iată o promisiune pentru tine, dacă vii la El,
părăsindu-ţi păcatul şi încrezându-te în El pe deplin, ca
Mântuitor şi Domn al tău: „Pe oricine vine la Mine, nu-l voi
izgoni afară“ (Ioan 6:37).
Promisiunea Lui este adevărată. Poţi să te bazezi pe El pe
deplin. Dacă renunţi la păcate, şi te încrezi personal în El, ca
Domn şi Mântuitor al tău, El îţi va ierta păcatele şi te va face să
fii cum Îi place Lui. Promisiunea Lui se poate împlini astăzi în
viaţa ta. El vrea să fie Mântuitorul tău.
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Întrebări de recapitulare
1.

Care este darul de Crăciun, pentru care majoritatea oamenilor nu îşi iau timp să-I
mulţumească lui Dumnezeu? (Darul Fiului Său, Isus Hristos.)

2.

Cine au fost primii care au aflat că s-a născut Mântuitorul? (Păstorii, înştiinţaţi de înger.)

3.

Câte profeţii au fost date de Dumnezeu în Vechiul Testament referitoare la suferinţele lui
Hristos pe cruce? (30)

4.

Când a făcut Dumnezeu prima promisiune, că va trimite un Mântuitor? (La începutul lumii,
când Adam şi Eva erau în grădina Eden.)

5.

Dacă te încrezi în Domnul Isus Hristos, ca Mântuitor al tău, poţi duce o viaţă de învingător.
Pe cine şi ce poţi învinge? (pe Satana şi păcatul)

6.

În ce seminţie a poporului Israel S-a născut Isus? (Iuda)

7.

Numeşte două personaje din Vechiul Testament din lecţia noastră, cărora li s-a dat o
promisiune legată de Mântuitorul care avea să vină? (Avraam, David)

8.

Cum poţi să-l faci pe Domnul Isus, Împăratul vieţii tale? (Rugându-L să îţi ierte păcatul şi să
îţi conducă viaţa)

9.

Cine a fost Tatăl adevărat al lui Isus? (Dumnezeu)

10. Ce a fost diferit la Isus, comparativ cu alţi oameni, în ce priveşte creşterea Lui şi
maturizarea Lui ca bărbat? (Faptul că El n-a păcătuit niciodată.)

11

Sumar al paşilor pentru sfătuirea unui copil
care vrea să vină la Hristos
1.

Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi oamenii vor merge în Cer; că
nimeni nu este atât de bun pentru a merita Cerul şi că plata păcatului este
despărţirea de Dumnezeu (Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21,24).

2.

Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără plată, pentru că Isus a murit în locul nostru pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din morţi (Ioan 3:16,
Efeseni 2:8, 1 Cor. 15:3,4).

3.

Ajută-l să primească darul mântuirii şi pe Isus Hristos, încrezându-se în El
ca Mântuitor personal (Ioan 1:12, Apoc. 3:20).

4.

Ajută-l, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, să fie sigur de mântuirea primită
(Ioan 3:36, Apoc. 3:20, Evrei 13:5).

5.

Învaţă-l să-L mărturisească pe Hristos (Matei 10:32). Această mărturisire ar
putea fi făcută întâi faţă de tine, faţă de alţi lucrători, apoi mai târziu faţă de
prieteni şi, dacă circumstanţele permit, în public sau în biserică.
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