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Dumnezeu a 

devenit om 

KIDS QUEST 

Lecţia 1, Unit 3 

Acest material a fost preluat de la KIDS QUEST şi tradus în exclusivitate de  către 

KIDZ ROMÂNIA.  

 

Traducere:   Lavinia Creac. 

    
  

Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. - SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT la școala biblică pentru copii sau la orele de religie.  

Este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării sau 

a altor scopuri ( website, DVD, CD, Radio -TV sau diferite alte publicaţii).   

Pentru mai multe informații: kidzromania@gmail.com . 
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Obiectivele lecţiei:  
 
Copiii vor înţelege că: 

1. Dumnezeu l-a trimis pe Isus pe pământ pentru că El 
ne iubeşte. 

2. Naşterea lui Isus a fost miraculoasă şi unică. 
3. Isus este Dumnezeu. 

 

 

Povestea biblică: Naşterea lui Isus 

 
 
Verset de memorat:“Isus i-a zis: ,,Eu sunt calea, adevărul şi 

viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine.’’ (Ioan 14:6) 

 
 
 
Cuvântul din vocabular: Mântuire 

Dumnezeu a 

devenit om 
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 Introducerea pentru lecţia învăţătorului 
  

Gândiţi-vă pentru câteva momente la câteva nume care îl descriu pe  
Dumnezeul care a venit ca om pentru a trăi în mijlocul creaţiei Sale: Iehova - 
atotexistent; Elohim - cel puternic; Adonai - Stăpân; El Elion - Dumnezeu cel 
măreţ; El Olam - Cel existent veşnic. El a venit ca un copil plângând, născut 
într-un adăpost pentru animale din părinţi ţărani; a venit pe lume practic 
neobservat de nimeni, deşi se presupunea că el este important în acea zi. 
Dumnezeu Creatorul a devenit o creaţie – un om.  

Prin Isus, Dumnezeu a găsit un mod de a se relaţiona cu oamenii cărora 
nu le era frică. El arăta ca noi, a trebuit să munească, să mănânce şi să 
doarmă, a râs şi a plâns etc.  A trăit o viaţă omenească. Citind despre viaţa 
lui Isus şi despre mesajul pe care El l-a adus, inimile noastre se bucură când 
îşi dau seama că Dumnezeu a venit pe pământ datorită dragostei Sale. Nu 
mai trebuie să stăm departe şi să ne închinăm sau să aducem sacrificii  în 
frică. Isus a fost mâna lui Dumnezeu de prietenie întinsă la maximum rasei 
umane. Isus a adus cu El un nou mod de relaţionare cu Dumnezeul nostru 
minunat. Acum Îl putem numi Tatăl nostru.  

 

  Introducere pentru lecţia copiilor 
  

Rugaţi-i pe copii să numească opt activităţi speciale pe care le fac în 
mod regulat. Cereţi-le să ridice mâna pentru a-şi împărtăşi ideea. În timp ce 
ideile sunt împărtăşite, învăţătorul le va scrie pe tablă. Dacă sunt probleme 
în a găsi opt idei diferite, învăţătorul poate folosi sugestiile de mai jos: 

Treburi în casă 
Joacă afară / sporturi 
A avea grijă de fraţi 
A se duce la şcoală 

A-şi face temele 
A se juca jocuri video 

A ajuta pe mama şi pe tata 
A avea grijă de animale 

A se juca jocuri 
 
După ce copiii au făcut lista cu cele opt activităţi pe care ei le fac în mod 

regulat, rugaţi-i să numească opt activităţi pe care cred ei că le-ar fi făcut 
Isus în fiecare zi când El era de vârsta lor. Scrieţi sugestiile lor pe tablă 
lângă prima listă. Dacă au probleme în a găsi opt idei diferite, învăţătorul 
poate folosi sugestiile de mai jos:  

 
A ajuta pe lângă casă 

A lucra cu tatăl Său ca tâmplar 
A avea grijă de fraţii şi surorile Sale 
A avea grijă de animalele familiei 

A se juca jocuri cu prietenii 
A se duce la şcoală 

A studia Biblia 
A face sport afară 
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După ce au fost scrise cele două liste pe tablă, analizaţi-le şi comparaţi-

le. Scoateţi copiilor în evidenţă faptul că cele două liste sunt la fel. Vorbiţi 
despre cum Isus a făcut multe din lucrurile pe care ei le fac. Isus a trăit o 
viaţă normală aici pe pământ. Cu toate că El era Fiul lui Dumnezeu, El a 
venit aici şi a trăit asemenea oricărui om de pe pământ. El a făcut acest 
lucru pentru ca noi să ştim că El înţelege prin tot ceea ce trecem noi pe 
pământ. Trăind în modul în care noi trăim, El a experimentat aceleaşi 
încercări şi tentaţii pe care noi le experimentăm. 

 

  Obiectivul lecţiei 
 

Materiale auxiliare: 

Foarfecă 

Lipici sau scotch 

O bucată de hârtie 

Marker 

 

 
Pregătire: 

1. Tăiaţi o bucată de hârtie în 4 bucăţi mai lungi care să măsoare 
aproximativ 5cm X 29cm.  

2. Pe o bucată de hârtie scrieţi “Dumnezeu”. Pe a doua bucată de hârtie, 
scrieţi “dragoste şi supunere”. Pe a treia bucată de hârtie, scrieţi “om” 
şi pe ultima bucată de hârte scrieţi “Isus” şi “dragoste şi supunere” pe o 
parte a hârtiei. 

3. Lipiţi bucăţile de hârtie pe care scrie “Dumnezeu” şi “Om” pentru a 
forma 2 cercuri. Lipiţi-le sau uniţi-le cu scotch. 

4. Folosiţi bucata de hârtie pe care scrie “dragoste şi supunere” pentru a 
o lipi de cercul “Dumnezeu” şi “Om” pentru a forma un lanţ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acest lanţ de hârtie ne arată cum era viaţa în Grădina Eden. Omul 
(arătaţi spre cercul “om”) era legat de Dumnezeu  (arătaţi spre cercul 
“Dumnezeu”) prin dragoste şi supunere (arătaţi spre cercul din mijloc). 
Atunci când Adam şi Eva nu au ascultat poruncile lui Dumnezeu, 
dragostea şi supunerea care îi lega pe ei  şi pe noi de Dumnezeu a fost 
ruptă. Tăiaţi sau rupeţi mijlocul lanţului. Lasaţi să cadă pe podea cercul 
“dragoste şi supunere”. Continuaţi să ţineţi cele două cercuri care nu mai 
sunt acum legate.  

Aveam nevoie din nou de o cale spre Dumnezeu. Aveam nevoie de 
o cale pentru ca păcatele nostre să fie iertate. Preţul păcatului plătit 
este moartea unui om perfect. Din moment ce niciunul din noi nu este 
perfect, noi nu puteam plăti acest preţ. Astfel Dumnezeu Şi-a trimis 
propriul Fiu perfect, pe Isus, pentru a muri pentru noi. Isus a devenit 
legătura noastră cu Dumnezeu. Legaţi cercurile “Dumnezeu” şi “om” 
împreună cu bucata de hârtie pe care scrie “Isus” şi “dragoste şi supunere”. 
Lipiţi sau uniţi capetele bucăţilor de hârtie cu bandă adezivă pentru a crea 
noua legătură, vezi imaginea de mai sus. Isus a trăit o viaţă perfectă şi a 
fost pedepsit pentru păcatele noastre. Numai prin El putem fi legaţi de 
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Dumnezeu. Atunci când îl acceptăm pe Isus ca singura noastră cale 
către Dumnezeu, îl vom iubi şi îl vom asculta atât pe Dumnezeu cât şi 
pe Fiul Său.  

 
 

 Introducere la versetele de memorat 
 

Materiale auxiliare: 

Tablă 

Cretă 

Cleme de lipit sau 

bucăţi de hârtie cu 

semne cu bandă 

 

 

`‘Isus i-a zis: ’’Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la 

Tatăl decât prin Mine.’’ (Ioan 14:6) 
 

Pregătire: Folosiţi modelul de mai jos pentru a crea un labirint pe tablă. 
Desenaţi un singur labirint pentru această activitate.  

 

 
Scrieţi versetul de memorat pe tablă, deasupra labirintului. Introduceţi 

versetul de memorat copiilor.  Distraţi-vă cu copiii în timp ce ei spun versetul. 
Puneţi-i pe copii să se ridice şi să spună versetul. Apoi puneţi-i pe copii  să 
stea în picioare cu faţa la fundul clasei şi să spună versetul. Apoi puneţi-i pe 
copii să stea într-un picior şi să spună versetul. La final, puneţi-i pe copii să 
spună versetul în şoaptă. 

 
Mod de joacă: 

1. Cleme de lipit sau o bucată de hârtie cu semne vor fi folosite pentru a 
arăta sensul de mişcare în labirint.  

2. Copiii vor lucra împreună pentru a se mişca prin labirint.  

3. La fiecare cotitură, un copil va muta  clemele de lipit într-o direcţie 
(spre dreapta, spre stânga sau înainte).  

4. Rândul unui copil se termină când se face o cotitură în direcţia 
labirintului. 

5. După ce a trecut rândul fiecărui copil, ei aleg alt copil pentru a face 
următoarea mişcare. 

De exemplu, primul elev poate muta clema de lipit de la “start” până la 
prima cotitură la stânga (vezi a doua diagramă de deasupra). Rândul 
copilului s-a terminat; copilul alege pe altcineva să facă următoarea cotitură. 
Următorul copil va muta clema de lipit la stânga. Dacă un copil greşeşte 
cotitura, următorul copil va trebui să se întoarcă pentru a ajunge în direcţia 
corectă. Continuaţi să jucaţi până când copiii au ajuns la finalul labirintului. 

 

OPŢIONAL: Puteţi da labirintul şi copiilor ca să-l rezolve, pagina 20. 
 
 
Versetul de astăzi ne spune că numai prin Isus putem ajunge la 

Dumnezeu, Tatăl. Fără Isus nu putem cunoaşte pe Dumnezeu. El este 
singura noastră cale. În labirintul nostru de astăzi, am văzut cum era 
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doar o singură cale de a ieşi din labirint. Au fost şi alte cărări, dar ele 
nu conduceau spre ieşirea din labirint. În acelaşi fel, Isus este singura 
noastră cale de a scăpa de păcate. 

 
 Joc pentru versetul de memorat 

Materiale auxiliare: 

Frânghie, rafie, aţă, 

beţe, nuiele de 

bambus, sau bandă 

 

 

 
 

 

 

X şi 0 uman 
 

Pregătire: Folosiţi orice materiale aveţi pentru a face un caroiaj. Caroiajul 
pătrat ar trebui să fie de aproximativ 2 metri şi jumătate lungime şi lăţime. 
Creaţi două linii verticale care se găsesc deasupra celor două linii orizontale 
(vezi modelul de pe pagina următoare). Ştergeţi versetul de memorat de pe 
tablă. 
 
Mod de joc: 

1. Împărţiţi clasa în două echipe (împărţiţi clasa pe jumătate şi folosiţi o 
parte a clasei ca o echipă, iar cealaltă parte a clasei ca a doua echipă). 
Spuneţi clasei că echipa care se află în partea dreaptă este echipa “O”, 
iar echipa care se află în partea stângă este echipa “X”. 

2. Cereţi ca un voluntar din echipa “O” să spună versetul de memorat. 
Dacă voluntarul spune versetul corect, puneţi-l să-şi aleagă un pătrat 
din caroiaj pentru a sta în el. Rugaţi copilul să-şi pună braţele deasupra 
capului pentru a crea o formă “O”. Dacă voluntarul nu spune corect 
versetul, echipa “O” îşi pierde rândul şi vine rândul echipei “X”. 

3. Alegeţi un jucător din echipa “X” pentru a spune versetul. Dacă spune 
versetul corect, jucătorul va alege un pătrat în care să stea. Puneţi 
copilul să-şi încrucişeze mâinile în faţă pentru a crea un “X.” Dacă nu 
spune versetul corect, echipa “X” îşi pierde rândul şi vine rândul 
echipei “O”. 

4. Continuaţi să vă jucaţi aşa până când o echipă are 3 dintre membrii săi 
la rând – ori pe orizontală, ori pe verticală, ori pe diagonală. Echipa 
care are primii 3 membrii la rând, câştigă.  

5. Se poate să nu aveţi o echipă câştigătoare. Dacă mai aveţi timp, jucaţi 
jocul încă o dată. 

 
 Povestea din Biblie 

 

Versete din 

Biblie: 

Matei 1:18-25 

Luca 1:5, Luca 2:39 
 
 

Materiale auxiliare: 

Costume simple din 

Biblie sau măşti simple 

pentru acoperirea 

feţei fiecărui 

 
“Naşterea lui Isus” 
 
Notă pentru învăţător: Cu toate că povestea de astăzi este despre 
naşterea lui Isus, intenţia povestirii de astăzi nu este să se axeze pe 
povestea tradiţională de Crăciun.  

 
Dumnezeu ar fi putut alege orice cale pe care El ar fi dorit-o pentru 

a-L aduce pe Isus în  această lume. Din moment ce El este creatorul 
lumii, L-ar fi putut aduce pe Isus în această lume etalându-Şi puterile. 
Ar fi putut să facă explozii mari pe cer. Tunetele ar fi bubuit pe cer 
pentru a da de ştire oamenilor din toată lumea că ceva important se 
întâmplă. Ar fi putut fi cutremure pentru a arăta cât de importantă este 
venirea Lui. Isus ar fi putut coborî pe pământ călare pe un nor având 
alături mii de îngeri care să sune din goarnă. Alţi o mie de îngeri ar fi 
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personaj,  ceva ce 

poate purta un înger 

pentru a reprezenta 

aura. Măştile pentru 

faţă pot fi din bucăţi 

de stofă, prosoape, sau 

pături mici. 

Un prosop sau o pătură 

mică ca pat. 

 păpuşă mică să-l 

reprezinte pe Isus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strigat: “Închinaţi-vă lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii!”  
Isus le-ar fi putut spune tuturor conducătorilor de ţări să îngenuncheze 
înaintea Sa pentru că altfel El îi va distruge. Şi-ar fi putut construi un 
palat de unde ar fi guvernat lumea. Dar El nu a făcut nici unul din 
aceste lucruri. În schimb, El a venit în această lume în linişte, aproape 
neobservat. Astăzi vrem să ne uităm la câţiva dintre oamenii pe care 
Dumnezeu i-a folosit pentru a-L aduce pe Isus în această lume. Au fost 
implicaţi  câţiva oameni şi mulţi îngeri la naşterea lui Isus, dar astăzi o 
să vorbim despre şase oameni şi un  înger.   

Învăţătorul va invita şapte copii pentru a ajuta la povestea biblică. Copiii 
vor fi invitaţi unul câte unul, odată cu introducerea câte unui personaj. Copiii 
trebuie să stea în linie de-a lungul părţii din faţa clasei în următoarea ordine: 
Maria, Iosif, îngerul Gavril, Zaharia, Elizabeta, Simion şi Anna. 

A fost odată o fată pe nume Maria.  Biblia nu ne spune că ea ar fi 
fost o persoană foarte specială. Ea era o evreică normală  (din poporul 
lui Israel) care-l iubea pe Dumnezeu. Ea era logodită cu un bărbat pe 
nume Iosif şi trebuiau să se căsătorească. Invitaţi o fată mai mare să vină 
în faţa clasei.  

Iosif era un evreu tânăr (din poporul lui Israel). El se pregătea să se 
însoare cu Maria. Invitaţi un băiat să vină în faţa clasei.  

A fost un înger. Numele acestui înger este Gavril. Gavril este 
menţionat în Biblie de 4 ori. De fiecare dată când este menţionat, el 
aduce un mesaj de la Dumnezeu pe pământ. El este îngerul pe care 
Dumnezeu l-a trimis să-i spună Mariei că fusese aleasă de Dumnezeu 
să fie mama de pe pământ a  Fiului Său. El a mai vorbit şi cu un om pe 
nume Zaharia despre fiul său care trebuia să se nască. Invitaţi un băiat 
să vină în faţa clasei. Puneţi-i aura deasupra capului.  

Era un om bătrân pe nume Zaharia. Şi el făcea parte din poporul lui 
Israel. Zaharia îl iubea pe Dumnezeu. Era preot. Un preot era un om 
care slujea în Templu. Preoţii învăţau oamenii despre Dumnezeu şi 
numai  o dată în viaţa lor puteau merge într-un loc special din Templu 
pentru a-i oferi lui Dumnezeu ofrande din partea oamenilor. Numai 
preoţii puteau intra în camera specială. Invitaţi un băiat să vină în faţa 
clasei.  

Zaharia era însurat cu o femeie pe nume Elisabeta. Elisabeta nu a 
avut niciodată copii. Acum era prea bătrână pentru a mai avea copii. 
Toată viaţa ea şi-a dorit să aibă copii. Invitaţi o fată în faţa clasei. Ea ar 
trebui să stea lângă “Zaharia.” 

Era un bătrân pe nume Simion. El l-a iubit şi slujit toată viaţa sa pe 
Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus că îl va vedea pe cel pe care Dumnezeu 
îl va trimite pe pământ să salveze lumea. Invitaţi un băiat să vină în faţa 
clasei.  

Era o femeie bătrână pe nume Ana. Soţul îi murise când ea era 
foarte tânără. Nu a avut copii şi astfel, ea a trăit în Templu. Ea se 
închina lui Dumnezeu şi I se ruga.  Invitaţi o fată în faţa clasei.  

După ce toate personajele au fost introduse, mutaţi-le pe partea unde 
este amplasată scena. Ar trebui să stea singure şi să aştepte până la 
momentul intrării în scenă. Aduceţi-le aminte copiilor ce personaj joacă 
fiecare. Spuneţi-le că vor trebui să repete câteva rânduri după învăţător în 
timpul poveştii.  

Povestea noastră începe cu un bărbat bătrân şi o femeie bătrână – 
Zaharia şi Elisabeta. Copiii reprezentându-i pe Zaharia şi Elisabeta ar 
trebui să vină în mijlocul scenei. Atât Zaharia cât şi Elisabeta îl iubeau pe 
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Ofrandele erau 

de obicei arse pentru a 

simboliza că rugăciunile 

oamenilor au fost 

ascultate. De asemenea, 

ofrandele serveau ca 

amintire de a-i oferi 

rugăciuni Domnului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumnezeu. Erau destul de bătrâni când se povesteşte. S-ar fi putut 
apropia de 60 de ani. Majoritatea oamenilor de vârsta lor aveau copii 
care-i ajutau la munca fizică şi grea din agricultură şi la pregătirea 
mâncării. Dar din moment ce ei nu aveau copii, Zaharia trebuia să 
muncească din greu pentru ca el şi Elisabeta să aibă ce să mănânce. 
,,Elisabeta’’ se întoarce la celelalte personaje din poveste. 

Zaharia era dintre oamenii lui Israel care lucrau în Templu. Într-o zi a 
venit şi rândul lui să intre în unul din locurile sfinte din Templu şi să 
ofere ofrande şi rugăciuni lui Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat 
când lumea venea la Templu să se roage. Învăţaţi-l pe ,,Zaharia’’ să 
îngenuncheze şi să se comporte ca şi cum s-ar ruga. Oamenii aşteptau în 
afara camerei ieşirea preotului care era Zaharia.  

Biblia ne spune că Zaharia a stat în cameră mai mult decât se stă de 
obicei. Ceva minunat i s-a întâmplat lui Zaharia cât a stat în cameră. Un 
înger l-a vizitat. Instruiţi copilul care-l reprezintă pe Gavril să vină şi să stea 
lângă ,,Zaharia’’. Când Zaharia a văzut îngerul, s-a temut. Instruiţi-l pe 
,,Zaharia’’ să se comporte ca şi cum i-ar fi teamă. Instruiţi-l pe ,,Gavril’’ să 
repete următoarele propoziţii după învăţător: “Nu-ţi fie frică, Zaharia 
(îngerul repetă) Dumnezeu ţi-a ascultat ruga (îngerul repetă). Soţia ta va 
avea un fiu (îngerul repetă). Şi o să-i pui numele Ioan” (îngerul repetă). 
Îngerul i-a spus multe lucruri despre fiul său încă nenăscut. Cel mai 
important a fost că Ioan le va arăta oamenilor pe cel pe care Dumnezeu 
îl va trimite pe pământ pentru a le lua păcatele.  

După ce Zaharia a auzit toate aceste lucruri, el a spus: “Cum pot fi 
sigur că acest lucru este adevărat?” Copilul care-l joacă pe Zaharia va 
repeta întrebarea de mai sus. Îngerul i-a răspuns: “Eu sunt Gavril  
(îngerul repetă). Stau în prezenţa lui Dumnezeu (îngerul repetă). Am fost 
trimis să-ţi aduc această veste bună (îngerul repetă). De acum şi până 
se va naşte copilul (îngerul repetă) nu vei mai putea vorbi (îngerul 
repetă). Acest lucru se va întâmpla pentru că nu m-ai crezut” (îngerul 
repetă). ,,Gavril’’ se va întoarce la celelate personaje din poveste.  

Când Zaharia a ieşit din cameră, a început să le facă semne cu mâna 
oamenilor care-l aşteptau. ,,Zaharia’’ gesticulează. Oamenii află că el a 
văzut un înger. Peste puţin timp Elisabeta rămâne însărcinată.  
,,Zaharia’’ se întoarce la celelalte personaje din poveste. ,,Maria’’ şi ,,Gavril’’ 
vin în faţa clasei. Stau faţă în faţă ca şi cum ar vorbi.  

,,Maria’’ şi ,,Gavril’’ ar trebui să vină în centrul scenei. În timp ce îngerul 
vorbeşte cu ea, ea pare surprinsă şi mirată. Acum şase luni îngerul Gavril 
a venit la Maria. El i-a spus: “Salutare, tu cea preferată!  (Îngerul repetă). 
Dumnezeu este cu tine” (îngerul repetă).’’ Maria nu a înţeles ce vroia să 
spună îngerul. ,,Maria’’ se uită perplex. El a spus: “Nu-ţi fie frică (îngerul 
repetă). Dumnezeu îţi va face o favoare (îngerul repetă). Vei avea un 
copil (îngerul repetă) şi îl vei numi Isus” (îngerul repetă). Îngerul i-a spus 
Mariei că, copilul va fi mare şi că va fi numit „Fiul lui Dumnezeu.” 

Maria i-a spus îngerului: “Cum se va întâmpla acest lucru?’’ (Maria 
repetă.) ,,Nu sunt căsătorită” (Maria repetă). Îngerul i-a spus: “Duhul 
Sfânt se va pogorî asupra ta (îngerul repetă). Cel Preaînalt te va umbri 
(îngerul repetă). Copilul va fi Fiul lui Dumnezeu.” (Îngerul repetă.) Îngerul 
i-a spus Mariei despre verişoara sa Elisabeta care va avea un copil.  

După ce îngerul i-a spus Mariei toate aceste lucruri, ea a spus: „Eu 
sunt slujitoarea Domnului (Maria repetă). Facă-se aşa cum ai spus” 
(Maria repetă). Îngerul a plecat de la ea. ,,Gavril’’ părăseşte scena. La 
scurt timp după ce s-au întâmplat toate acestea, Maria s-a dus să-şi 
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Logodna în 

vederea căsătoriei te 

lega ca şi cum ai fi fost 

căsătorit. Ea nu se poate 

desface decât prin 

divorţ, iar infidelitatea 

se poate considera ca 

adulter. Iosif a presupus 

că Maria i-a fost 

infidelă. Era dispus să 

divorţeze în taină pentru 

ca Maria să nu treacă 

prin ruşinea unui divorţ 

public. 

 

viziteze verişoara, pe Elisabeta. Copilul care joacă rolul Elisabetei stă 
lângă Maria. Când Maria a ajuns la casa Elisabetei, ele s-au salutat. Cele 
două fete se îmbrăţişează. Biblia spune că atunci când s-a întâmplat 
acest lucru copilul din pântecele Elisabetei a mişcat şi ea s-a umplut de 
Duhul Sfânt. Dumnezeu i-a dat de ştire Elisabetei că Pruncul care 
creştea în Maria era Pruncul special trimis de Dumnezeu. Elisabeta a 
spus: „Eşti binecuvântată (Elisabeta repetă), şi binecuvântat este 
Pruncul tău.” (Elisabeta repetă.) Maria i-a cântat lui Dumnezeu un cântec 
de laudă. Ea a stat cu Elisabeta timp de trei luni. Maria şi Elisabeta se 
întorc la celelalte personaje din poveste. Elisabeta a născut. Toţi prietenii 
şi toate rudele erau fericiţi pentru ea.  

,,Iosif’’ vine în faţa clasei. Iosif şi Maria erau logodiţi când îngerul i-a 
apărut Mariei. Sarcina Mariei era acum evidentă. Iosif ştia că nu este el 
tatăl copilului, pentru că el şi Maria nu erau căsătoriţi. Astfel, el s-a 
decis o părăsească în taină. Puneţi un prosop sau o pătură pe podea. 
,,Iosif’’ se întinde şi se preface că doarme. ,,Gavril’’ vine în faţa clasei şi stă 
lângă ,,Iosif’’. 

Înainte ca el să se despartă de Maria, îngerul Gavril i-a apărut în vis. 
Gavril i-a spus: „Nu-ţi fie frică să o iei pe Maria de soţie (îngerul repetă). 
Copilul pe care ea îl poartă este de la Duhul Sfânt (îngerul repetă). Ea va 
avea un băiat (îngerul repetă). Trebuie să-i pui numele Isus (îngerul 
repetă). El Îşi va salva oamenii de păcatele lor” (îngerul repetă). Când 
Iosif s-a trezit în dimineaţa următoare, a făcut aşa cum i-a spus îngerul. 
,,Iosif’’ şi ,,Gavril’’ se întorc la celelalte personaje din poveste. 

,,Iosif’’ şi ,,Maria’’ vin în faţa clasei cu o păpuşă învelită într-o pătură. 
,,Maria’’ va ţine copilul. Copilul s-a născut iar Iosif şi Maria L-au numit 
Isus. După naşterea Pruncului, Iosif şi Maria şi-au dus copilul la 
Templu pentru a-L dedica lui Dumnezeu. Acolo era un om bătrân numit 
Simion. ,,Simion’’ vine în faţa clasei şi stă lângă ,,Iosif’’ şi ,,Maria’’. 
Dumnezeu îi spusese lui Simion că înainte de a muri îl va vedea pe 
copilul special pe care Dumnezeu L-a adus pe pământ. Când Simion i-a 
văzut pe Iosif şi pe Maria cu Copilul, el a luat Copilul şi L-a ţinut. 
,,Maria’’ îi dă copilul lui ,,Simion’’. În timp ce Simion ţinea Copilul, spunea:  
„Ochii mei au văzut salvarea Ta.” (Simion repetă.) Simion a continuat să 
spună lucruri minunate despre Copil. Maria şi Iosif se bucurau de 
lucrurile pe care el le spunea despre Copil. ,,Simion’’ îi dă copilul înapoi 
,,Mariei’’. ,,Simion’’ se întoarce la celelalte personaje din poveste.  

Imediat după ce Simion a spus toate acele lucruri lui Iosif şi Mariei, 
o femeie bătrână pe nume Ana a venit la ei. ,,Ana’’ vine în faţa clasei şi 
stă lângă ,,Iosif’’ şi ,,Maria’’. Dumnezeu i-a arătat că acesta era Pruncul 
promis trimis de Dumnezeu. I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru Copil.  
,,Ana’’ şi-a ridicat mâinile în semn de laudă pentru Dumnezeu. Ea a spus 
oamenilor despre acest Prunc special.  

Dumnezeu Şi-a introdus Fiul în această lume prin oamenii care-L 
ascultau şi I se supuneau. Părinţii lumeşti ai lui Isus erau săraci şi 
neimportanţi în ochii conducătorilor şi guvernului lor. Dumnezeu ne-a 
arătat că oricâţi bani am avea, acest lucru nu stabileşte dacă putem să 
Îl cunoaştem sau nu pe El. Cât de importanţi suntem în oraşul sau 
familia noastră nu determină dacă putem sau nu să-L cunoaştem pe El. 
El a ales oameni normali, muncitori pentru a fi implicaţi în aducerea 
Fiului Său pe pământ. Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gavril pentru a-i 
ajuta pe oameni să înţeleagă cât de special era acest Copil. Dumnezeu 
nu vrea decât oameni care să-L asculte şi să I se supună. 
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 Obiectivul lecţiei 
 

Materiale auxiliare: 

2 ouă fierte bine (unul 

din ele nu trebuie să 

fie crăpat) 

 

 
Luaţi unul dintre ouă. Asiguraţi-vă că nu este crăpat. Să presupunem că 

acest ou îl reprezintă pe Isus. Acesta este un ou perfect. Nu sunt 
crăpături pe el. Isus Şi-a trăit întreaga viaţă pe acest pământ fără a 
păcătui. El a trăit o viaţă perfectă. Viaţa lui a fost fără de păcat. Luaţi al 
doilea ou. Aruncaţi-l pe masă sau pe podea aşa încât să crape. În timp ce 
ţineţi oul crăpat, spuneţi următoarele: Noi, pe de altă parte nu suntem 
perfecţi. Datorită faptului că suntem oameni, suntem păcătoşi. Pe tot 
parcursul vieţii noastre noi facem alegeri care ne umplu de păcat. 
Asemenea alegeri pot fi:  

 În loc de a arăta bunătate cuiva, noi ne comportăm în mod 
egoist. Daţi la o parte o bucată din coaja oului. 

 În loc de a-i asculta pe părinţii sau pe profesorii noştri, noi nu îi 
ascultăm. Daţi la o parte o altă bucată din coaja oului. 

 În loc să fim sinceri, minţim. Daţi la o parte încă o bucată din 
crusta oului. 

Biblia ne spune că nu trebuie să avem păcate în viaţa noastră dacă 
vrem să ajungem în Rai. Mulţi oameni cred că pot să se ocupe de unii 
singuri de păcatele lor sau dacă se închină la alţi zei. Încercaţi să puneţi 
din nou crustele pe ou. După ce aţi încercat pentru câteva secunde, arătaţi 
oul elevilor. Arată oul meu la fel de perfect ca celălalt? Arătaţi celălalt ou. 
Daţi-le voie copiilor să răspundă. Nici dacă am pune crustele la loc, oul 
nu ar avea cum să fie perfect. Numai  Isus poate spune, “Eu sunt calea, 
adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Când Îl 
rugăm pe Isus să ne ia păcatele, El ne oferă perfecţiunea Lui, astfel 
încât să putem merge în Rai într-o zi. 

 
 O poveste din viaţă 

 

 
Poza 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Un dar al vieţii” 
 

“Putem să ne jucăm din nou?” a întrebat sora mai mică a  lui Radu, 
Adina. (Arătaţi poza 1.) 

“Orice pentru tine, soro,” i-a spus Radu  surorii sale. El i-a pus tabla 
pentru a putea juca din nou dame. „Dar nu intenţionez să te las să 
câştigi de data asta.” A zâmbit la sora lui. 

„Mai vedem noi,”a spus el Adinei. Au început un alt joc prietenos. 
Nu peste mult timp ei au trebuit să se oprească pentru că Adina era 
foarte obosită. Radu şi-a ajutat sora pe patul de spital. Ei au ajuns la 
spitalul universitar acum o lună pentru că rinichii Adinei  nu mai 
funcţionau. Nu mai funcţionau aşa cum trebuie să funcţioneze şi astfel 
ea se simţea foarte rău. Familia Adinei  s-a mutat temporar în Capitoliu 
pentru a beneficia de ajutor medical. Cu toate acestea, doctorii nu au 
putut să o ajute pe Adina. Ei le-au spus familiei că o vor pune pe Adina 
pe o listă de aşteptare pentru a primi un rinichi nou. Doctorii au spus 
că singurul lucru care ar putea ajuta la îmbunătăţirea sănătăţii Adinei ar 
fi un rinichi donat de cineva. Fără un rinichi nou, starea sănătăţii sale 
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Poza 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 3 

 
 
 
 
 
 

se va înrăutăţi. Spitalul a pus-o pe Adina pe o listă de aşteptare a unui 
donator, cineva dispus să renunţe la un rinichi.  

Radu stătea lângă patul surorii sale şi aştepta ca ea să adoarmă.  
„Sunt atât de obosită, Radu!” a spus ea.  
„Ştiu, soro. O să încercăm să te facem să te simţi mai bine.” 
„Şi dacă doctorii nu vor găsi niciodată un rinichi compatibil?” 

Donatorul noului rinichi trebuia să aibă acelaşi ţesut şi aceeaşi grupă 
de sânge ca Adina, pentru ca rinichiul să fie acceptat de corpul ei. 
Doctorii nu au putut găsi un rinichi compatibil pentru Lei.  

„O să găsim ceva.” Radu s-a uitat la sora sa. (Arătaţi poza 2.) O 
iubea aşa de mult!  Şi-a adus aminte când s-a născut ea. Fusese atât de 
încântat. Părinţii lui şi-au dorit ca el să aibă mulţi fraţi şi surori dar 
mama lui nu a reuşit să rămână însărcinată mult timp. Radu avea 12 ani 
când mama lui a născut-o pe Adina.  Era un copil perfect şi Radu a 
decis, la vârsta de 12 ani, să-şi protejeze sora mai tânără. El vroia ca ea 
să rămână perfectă mereu. Nu peste mult timp Adina a crescut şi vroia 
ca Radu să se joace cu ea cu păpuşile. El s-a jucat cu ea, dar nu peste 
mult timp el a învăţat-o să meargă cu bicicleta şi cum să lovească o 
minge de fotbal.  

Curând după ce ea a împlinit 8 ani s-a îmbolnăvit foarte tare. Nu mai 
putea să se ducă la şcoală şi avea foarte puţină energie. Adina nu mai 
putea merge cu bicicleta sau să lovească o minge de fotbal împreună 
cu fratele său, dar Radu stătea lângă patul ei şi îi citea poveşti. Adina 
nu se plângea de dureri foarte des, dar Radu îşi putea da seama când 
ea nu se simţea bine. 

Într-un final, părinţii Adinei au hotărât că trebuie să meargă la 
spitalul universitar pentru ca fiica lor să primească ajutor. Mătuşa 
Adinei  le-a trimis nişte bani pentru a fi admisă în spital. Doctorii au 
spus imediat familiei că Lei are probleme cu rinichii. Ei i-au făcut multe 
tratamente, dar nici unul dintre ele nu o ajutau. Ea avea nevoie de un 
rinichi nou. La început, părinţii Adinei au crezut că pot dona ei un 
rinichi pentru fiica lor. Dar după ce au făcut diferite teste doctorii le-au 
spus că ţesutul rinichilor lor nu este compatibil cu cel al fetei lor. O vor 
pune pe Adina pe o listă de aşteptare pentru a primi un rinichi nou de 
la o altă persoană care era dispusă să-şi doneze rinichiul.  

Dar cu toate că au aşteptat în spital mai mult de o lună, nici un 
rinichi nu a apărut. Doctorii le-au spus că donatorii de rinichi sunt rari, 
iar rinichii care fuseseră deja donaţi, au fost donaţi la pacienţi care 
erau de mai mult timp decât ei pe lista de aşteptare. Dar când Radu se 
uita la faţa palidă a surorii sale îşi dădea seama că starea ei de sănătate 
se înrăutăţea. Avea nevoie de acel nou rinichi şi avea nevoie de el 
curând. Radu s-a gândit şi s-a rugat. (Arătaţi poza 3.) „Cum îşi putea 
ajuta sora?” se gândea el. Şi apoi i-a venit o idee. Doctorii nu au testat 
rinichii săi. Rinichii părinţilor săi nu erau buni pentru Adina, dar nimeni 
nu ştia dacă rinichii lui Radu erau compatibili cu ai surorii lui.  

După ce Adina a adormit, Radu s-a dus să-şi caute părinţii. I-a găsit 
la bufet.  

„Bună, Radu. La ce te gândeşti?” l-a întrebat tatăl său. Îşi putea da 
seama că Radu avea ceva de spus. 

„Am decis să-i donez un rinichi de-al meu Adinei” le-a spus el 
părinţilor săi. 

Ei au făcut ochii mari. „Îţi dai seama ce spui, Jin Song? Eşti încă 
foarte tânăr,”i-a spus tatăl său. 
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Poza 4 

„Da, vreau ca Lei să se simtă bine. S-ar putea să nu primim niciun 
rinichi pentru Adina aşa că i-l dau pe al meu.” 

„Dar va trebui să te operezi. Va fi foarte dureros. Şi, pe lângă toate 
acestea nu ştim dacă ai aceeaşi grupă de sânge sau acelaşi tip de ţesut 
ca Lei.” 

„Trebuie să aflăm. Pot măcar să văd dacă sunt compatibil?” 
Părinţii lui Radu s-au uitat unul la celălalt. După ce s-au gândit un 

pic au fost de acord să-l lase pe Radu să-şi facă testul care va decide 
dacă este compatibil.  

Mai târziu Radu s-a dus la patul surorii sale. Stătea în fund şi-l 
aştepta să vină să o viziteze. 

„Bună, Adina!” a spus el. „Cum te simţi?” 
Ea a zâmbit doar, „mama şi tata mi-au spus că ţi se vor face teste 

pentru a se vedea dacă poţi să-mi donezi rinichiul tău.” 
„Da, vreau să-ţi dau unul de-al meu dacă se poate. Doctorii au spus 

că rudele apropiate reprezintă cele mai bune şanse de a găsi un rinichi 
compatibil.” 

„Radu, eşti atât de bun cu mine! Nu trebuie să faci asta, dar ştiu că 
nu te-ai fi oferit dacă nu ai fi vrut să o faci.” 

„Ei bine, vreau ca tu să te simţi bine în curând. Mi-e dor să joc 
fotbal cu tine,” i-a spus el. 

Când au venit rezultatele, doctorii au constatat că Radu era 
compatibil. După lungi discuţii cu doctorii şi cu părinţii lui Radu, el a 
intrat în operaţie pentru a-i dona un rinichi surorii sale, Adina. Operaţia 
a fost reuşită iar rinichiul a fost acceptat de corpul Adinei.  

După câteva zile de recuperare, a putut fi pus într-un scaun cu rotile 
şi dus la sora lui în cameră. Era ridicată şi zâmbea. (Arătaţi poza 4.) 

„Bună, Radu. Arăţi bine,” i-a spus ea fratelui său. 
„Bună, soro. Şi tu arăţi bine” 
„Doctorii au spus că peste puţin timp putem să plecăm acasă. 

Curând o să jucăm din nou fotbal. Radu, mulţumesc foarte mult pentru 
sacrificiul tău. Ştiu că nu ţi-a fost uşor să renunţi la rinichi pentru mine, 
dar cadoul tău îmi va permite să trăiesc. Mulţumesc foarte mult, Radu!  
Nu o să uit niciodată darul special pe care mi l-ai făcut.” 

Radu nu a fost egoist şi i-a arătat lui Dumnezeu dragostea pentru 
sora sa. Nu a trebuit să sacrifice foarte mult pentru sora sa, dar i-a fost 
milă de ea şi i-a dat ceva foarte important. I-a dat viaţă. Dumnezeu ne-a 
dat viaţa veşnică şi ne cere să împărtăşim şi altora despre ea. Ar trebui 
să ne aducem aminte ce a făcut Dumnezeu pentru noi şi să dăm şi altor 
oameni  – chiar şi atunci când este nevoie de sacrificiu. 

 

 Concluziile lecţiei 
  

Isus a venit pe pământ dintr-un singur motiv şi anume, de a salva 
oamenii din păcatul lor. El a venit pentru ca fiecare copil, fiecare bărbat 
şi fiecare femeie să ştie că Dumnezeu este aici pe pământ. Dumnezeu 
Şi-a dat Propriul Copil pentru a plăti pentru păcatele noastre  – prin 
moarte. Când Îl rugăm pe Isus să ne ia păcatele, Îi spunem lui 
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Dumnezeu că noi ştim că trebuie să avem încredere în El pentru a ne 
lua păcatele. Ştim că altfel nu se poate decât dacă Isus face acest lucru 
pentru noi. Este cineva aici care trebuie să-L roage pe Isus să-i ia 
păcatele? 

 
1. Dacă nu L-ai rugat niciodată pe Isus să-ţi ia păcatele şi ai vrea ca 

El să facă acest lucru, ridică mâna.  Invitaţi-i pe copii să se ridice sau 
să ridice mâna. Conduceţi-i într-o rugăciune de salvare. După ce s-au 
rugat, învăţătorul ar trebui să se roage pentru copii. Este bine să-i luaţi 
pe aceşti copii de o parte, astfel încât un ajutor să poată să vorbească 
pe rând cu ei. 

 
2. Următoarea întrebare ar trebui adresată restului clasei. Dacă L-ai 

rugat deja pe Isus să-ţi ia păcatele şi simţi că ai făcut unele lucruri 
pe care El nu ar fi dorit ca tu să le faci în această săptămână, poţi 
să-L rogi să te ierte. În timp ce stai pe scaun, vorbeşte cu 
Dumnezeu şi roagă- L să te ierte. 

 
 Provocarea săptămânală 

  
Fă-ţi lanţul tău propriu de hârtie acasă. Foloseşte ziar sau orice fel 

de hârtie găseşti. Prima legătură este Dumnezeu. A doua legătură este 
Isus. A treia legătură este omul. Atârnă undeva lanţul tău de hârtie 
pentru a-ţi reaminti că numai prin Isus Îl poţi cunoaşte pe Dumnezeu. 

 
 
 
 
 
 

 Cuvinte de vocabular 

 

Materiale auxiliare: 

16 bucăţi de hârtie 

măsurând 4cm x 4cm 

2 containere (plic, bol, 

geantă sau pălărie) 

Ceas cu secundar 
 

 
Salvare – a fi eliberat de la moarte şi de pedeapsa eternă pentru păcatele 
noastre. 
 
Scop: A-i învăţa pe copii să spună pe litere cuvântul “salvare.” 
 
Pregătire: Scrieţi numerele de la 1 la 8 pe 8 bucăţi de hârtie diferite. Faceţi 

acelaşi lucru pe alte 8 bucăţi de hârtie. Puneţi aceste numere în două 
containere separate (plic, bol, geantă sau pălărie). Unul din conainere este 
pentru echipa din partea dreaptă a camerei, iar celălalt este pentru echipa 
din partea stângă a camerei.  

Practicaţi spusul pe litere cu întreaga clasă. Puneţi pe cei din partea 
dreaptă a camerei să spună tare prima literă a cuvântului. Puneţi pe cei din 
partea stângă să spună tare a doua literă a cuvântului. Faceţi la fel până aţi 
terminat de spus pe litere întregul cuvânt. Spuneţi pe litere cuvântul de două 
ori. După ce copiii se simt în siguranţă cu spusul pe litere a cuvântului 
salvare, jucaţi acest joc cu ei. 

 
Mod de joacă: 
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1. Împărţiţi clasa în două echipe.  

2. Alegeţi 8 copii dintr-o echipă să participe la activitate. Aduceţi-i pe 
aceştia în faţa clasei. Copiii ar trebui să formeze o linie orizontală, 
privindu-i pe cei din sală. 

3. Primul jucător va veni în faţă şi va alege un număr din vas. Când 
primul jucător începe, învăţătorul sau un copil mai mare ar trebui să 
înceapă să cronometreze echipa. Obiectivul jocului este să spună pe 
litere un cuvânt şi să facă activităţile mai repede decât cealaltă echipă. 

4. Copilul va citi activitatea (de mai jos) care se potriveşte cu numărul 
selectat. 

5. Copilul va face activitatea în timp ce spune pe litere cuvântul.  

6. Când copilul termină, treceţi la următorul copil până când toţi copiii şi-
au terminat activităţile în timp ce spuneau pe litere cuvântul salvare.  

7. După ce toţi membrii echipei au terminat, scrieţi timpul.  

8. Repetaţi paşii de la 2 la 7 şi cu cealaltă echipă.   

9. Echipa cu cel mai rapid timp câştigă.  

 
Activităţi: 

1. Jumping jacks (sărituri în timp ce-ţi întinzi şi-ţi închizi mâinile şi 
picioarele). 

2. Săritură pe piciorul drept 

3. Săritură pe piciorul stâng 

4. Învârtiri în cercuri 

5. Sărituri sus - jos 

6. Bătut din palme având mâinile la spate 

7. Aplecare să-ţi atingi degetele de la picioare şi ridicare de trei ori 

8. Alergat pe loc 

 
 
 

 Recapitularea jocului 
 

Materiale auxiliare: 

20 de bucăţi de hârtie 

pătrată măsurând 5cm 

x 5cm 

Geantă, bol, sau 

pălărie 

 

 

 

 

 
“Ia Punctele” 
 
Pregătire: Luaţi cele 20 de bucăţi de hârtie şi scrieţi “50” pe 5 bucăţi de 
hârtie pătrată. Scrieţi “100” pe 5 bucăţi de hârtie pătrată, “200” pe 5 bucăţi de 
hârtie pătrată, “300” pe 3 bucăţi de hârtie pătrată şi “500” pe 2 bucăţi de 
hârtie pătrată. Puneţi bucăţile de hârtie pătrată într-o geantă, un bol sau o 
pălărie.  

 
Mod de joacă: 

1. Împărţiţi clasa în două echipe.  

2. Alegeţi câte un copil din fiecare echipă să răspundă la întrebările 
recapitulative. Dacă primul copil răspunde corect, alegeţi o hârtie din 
geantă, castron sau căciulă. Echipa primeşte numărul de puncte de pe 
bucata de hârtie (dacă pe hârtie scrie „200” echipa primeşte 200 de 
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puncte). Dacă acel copil nu răspunde corect, jocul trece la cealaltă 
echipă  şi au ocazia să răspundă la întrebare. 

3. Se continuă cu jocul în acest mod până se răspunde la toate 
întrebările. 

4. Echipa cu cele mai multe puncte câştigă. Scrieţi punctele fiecărei 
echipe pe tablă.  

 
Întrebări: 

1. Adevărat sau fals. Isus nu a avut probleme şi greutăţi când a fost pe 
pământ. (Fals - Isus s-a luptat cu multe din lucrurile cu care ne 
luptăm noi astăzi, dar Isus nu a păcătuit niciodată.)   

2. Înainte ca Adam şi Eva să păcătuiască, ce îi unea pe Dumnezeu şi 
pe oameni? (Dragostea şi supunerea) 

3. După ce Adam şi Eva au păcătuit, legătura dintre dragoste şi 
supunere s-a rupt. Ce îi leagă acum pe Dumnezeu şi pe oameni? 
(Isus prin dragoste şi supunere) 

4. Care este preţul păcatului? (Moartea unui om perfect - Isus) 

5. Care este singura cale către Dumnezeu Tatăl? (Prin Isus) 

6. Scrieţi în spaţiul liber. Isus a spus, “Eu sunt calea şi  _______ şi 
viaţa.” (Adevărul) 

7. De unde a ştiut Maria să pună Copilului numele Isus? (Pentru că aşa 
i-a spus îngerul.) 

8. Adevărat sau fals. Dumnezeu întotdeauna alege conducători şi 
oameni bogaţi pentru a-I îndeplini planurile. (Fals – deseori, 
Dumnezeu foloseşte oameni obişnuiţi, simpli pentru a-I îndeplini 
planurile.) 

9. La ce a renunţat Jin Song pentru sora lui? (I-a donat rinichiul.) 

10. Mersul la biserică poate lua păcatele? (Nu, numai Isus ne poate lua 
păcatele.)  

11. Unde se găseşte în Biblie versetul tău de memorat? (Ioan 14:6) 

12. Cum spui pe litere cuvântul salvare? 

 

 

 

 

 Lucru Manual 
Copiii pot face lanţul de hârtie, vezi pag. 4, pe 
care l-aţi făcut dvs la Obiectivul Lecţiei.  

 

cului 
 

RecapitulareaRecapitularea jocului 
 jocului 
 

Păstraţi bucăţile 

de hârtie pentru 

jocurile de mai 

târziu din această 

programă. 
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START 

STOP 

LABIRINT PENTRU VERSETUL BIBLIC 
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