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 Inima lui Dumnezeu pe pământ 

Acest material a fost realizat exclusiv de către KIDZ ROMÂNIA.                                     

TEXT: Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş 

TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham  

 

    ȘCOLARI  

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă că Domnul Isus, Fiul și 
Inima lui Dumnezeu, a renunțat benevol la slava Sa din Cer atunci 
când a coborât pe pământ ca să fie și Om, cu scopul de a ne da șansa 
iertării de păcate, a mântuirii și darul de a deveni copii ai lui 
Dumnezeu.  

TEXTE BIBLICE: Isaia 9:6-7; Matei 1:21, Luca 2:7, Ioan 18:36, 
Ioan 13:3-5, Luca 19:41, Matei 8:20, Isaia 53:3, Filipeni 2:8, Luca 
23:5.  

VERSET BIBLIC:  Ioan 1:12 

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 

Janet Cunningham  

Tamara Henkes 

Florentina Pali-Gheorghiaş 

Simona şi Florian Kifor 

Marcela şi Efren  Portillo 

Nane Breha  

Aaron Horne 

Rebeca Barahona 

Kimberly Canjura Granados 

Sonia Alanya 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 PERSOANE: 

 1-2 Persoane  

 

 În aceasă lecție copiii vor învăța la că Domnul Isus, Fiul și Inima lui 
Dumnezeu, a renunțat benevol la slava Sa din Cer atunci când a coborât pe 
pământ ca să fie și Om, cu scopul de a ne da șansa iertării de păcate, a 
mântuirii și darul de a deveni copii ai lui Dumnezeu.  

 Aşa cum v-aţi obişnuit deja, găsiți în acest material o lecţie biblică, jocuri, 
aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.  

 Deschideți lecția cu câteva cântece de laudă și închinare, apoi faceți o scurtă 
rugăciune de început. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică despre cum Domnul 
Isus a ales de bună voie să renunțe la Cerul Său, ca să vină pe pământ la noi. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copie xerox cele două imagini de la pag. 7. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Faceți copii xerox vizualele de la pag. 9-12. 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să                             
înțeleagă la câte lucururi minuate a renunțat Domnul Isus atunci când a 
ales să coboare pe pământ, totul din iubire pentru noi. 

TEXTE BIBLICE: 
Isaia 9:6-7; Matei 1:21, Luca 2:7, Ioan 18:36, Ioan 13:3-5, Luca 19:41,                   
Matei 8:20, Isaia 53:3, Filipeni 2:8, Luca 23:5. 
 

 Luați pe rând fiecare text biblic, cereți copiilor să citească cu 

voce tare pentru toți, apoi discutați folosindu-vă de imaginile 

de la pag. 9-12. 

 

1.  Faceți cu copiii un joc pe care îl veți numi: Ce alegi tu și de ce? 
2.  Scoateți pe rând două câte două obiecte precum: cele două haine—cea 

elegantă și cea foarte uzată; cutia de bomboane și ciocolățica; obiectul 
frumos și cel murdar. 

3.  Arătați-le pe rând copiilor. 
4.  După fiecare cuplet de obiecte, întrebați: ,,Pe care dintre acestea două o alegeți voi? 

De ce ați făcut această alegere?” 
5.  La final, scoateți cele două imagini, pag. 7, și întrebați: ,,Pe care dintre aceștia i-ați 

dori ca prieteni: pe cel necăjit și foarte sărac, sau pe cei curați și bine îmbrăcați? De ce 
ați făcut această alegere?” 

6.  După ce copiii au răspuns și și-au spus și această ultimă părere, continuați:  
 ,,V-am adus aceste lucruri și v-am pus să alegeți, iar voi ați ales ce v-a plăcut. Astăzi 

vom vorbi despre Cineva, o Persoană importantă, care a ales o haină răpciugoasă în 
locul celei frumoase, a ales mici bucurii în loc de bucurii mărețe, a ales lucrurile stricate 
și murdare în locul celor frumoase și prețioase, a ales modestia și simplitatea, suferința, 
în locul măreției și a faimei. Știți Cine este această persoană care a ales aceste lucruri pe 
care oamenii de obicei le refuză și le resping? Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu. El a 
lăsat toată măreția Sa din Cer când a venit pe pământ ca să ne aducă mântuirea. El, 
Fiul și Inima lui Dumnezeu, a coborât  de bună voie la noi. El a fost, deopotrivă, Om și 
Dumnezeu, iar despre toate acestea vom învăța astăzi.” 

 

MATERIALE: 

 Haină elegantă  

 Haină foarte               
sărăcăcioasă 

 Cutie de bomboane 

 Ciocolată foarte mică 

 Un obiect foarte                             
frumos 

 Un obiect murdar și 
uzat 

 Copie xerox imagini 
pag. 7 

MATERIALE: 
 

 Imagini, pag. 9-12 

 Biblii 

 Tablă albă sau coli de 
hârtie A4 lipite                        
împreună cu scotch/
lipici 

 Cariocă 

 Foarfecă 
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PREZENTAREA BIBLICĂ: 

 

Cei mai mulți dintre noi suntem înclinați, pe bună dreptate, să alegem ceea ce arată bine, ceea 
ce este frumos, ceea ce este curat etc. Dar știți, copii? Într-o zi ca aceasta, pe care o numim 
sărbătoarea de Crăciun sau Nașterea Domnului, Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a ales tot 
ceea ce noi respingem în mod normal. Ce este un copil pentru tatăl său? Este inima (desenați 
o inimă), viața lui. Așa este și Isus pentru Dumnezeu: Inima Tatălui Ceresc.   
 
Domnul Isus este un Împărat în Împărăția Lui (desenați o coroană).  Cu toate acestea, El a 
ales de bună voie ca, într-o zi ca aceasta, să renunțe pentru o vreme la tot ce avea în Cer și să 
vină pe pământ unde sunt multe lucruri urâte, murdare, neplăcute și de respins, din cauza 
păcatului. Știți? Odată cu neascultarea omului de Dumnezeu prin Adam, s-a rupt legătura de 
strânsă prietenie între om și Dumnezeu (desenați un X peste inimă). Această prietenie putea fi 
reînnodată doar de către cineva care nu avea niciun păcat. Și cine era fără păcat, dacă nu 
Însuși Dumnezeu? De aceea Domnul Isus, Fiul Său, a ales să coboare la noi ca să ne ofere 
speranța pe care am pierdut-o. Da, El a ales de bună voie să renunțe pentru un timp la 
Împărăția Sa și să vină pe pământ (desenați o săgeată îndreptată spre un cerc) ca să refacă 
relația dintre Dumnezeu și om. Haideți acum să vedem la ce a renunțat Domnul Isus și ce a 
ales El în schimb atunci când a coborât pe pământ. 
 
 Isus este Dumnezeu (citiți text biblic Isaia 9:6-7). El a renunțat pentru o vreme la 

Împărăția Sa, ca să ia trupul unui copilaș și să devină om. (Citiți text biblic Matei 
1:21).  El nu a ales haina cea frumoasă, ci haina ponosită, deoarece corpul în care 
avea să se nască pe pământ este limitat și supus durerii. Arătați imaginile 
ÎMPĂRAT versus BEBELUȘ. 

 Isus a renunțat pentru o vreme la Împărăția Sa, ca să Se nască pe pământ într-un 
grajd. (Citiți text biblic Luca 2:7.) Arătați imaginile CER versus GRAJD. 

 Isus a renunțat pentru o vreme la îngeri, slujitorii Săi (citiți text biblic Ioan 18:36), 
ca să fie El Însuși slujitor pe pământ (Ioan 13:3-5). Arătați imaginile ISUS CU 
ÎNGERII versus ISUS SLUJITOR. 

 Isus a renunțat pentru o vreme la bucuria fără sfârșit din Împărăția Sa, ca să 
înțeleagă plânsul de pe pământ. (Citiți text biblic Luca 19:41). Arătați imaginile 
OM FERICIT versus OM CARE PLÂNGE. 

 Isus a renunțat pentru o vreme la bogăția din Împărăția Sa, ca să trăiască pe pământ 
în modestie. (Citiți text biblic Matei 8:20). Arătați imaginile CASĂ FRUMOASĂ 
versus CASĂ SĂRĂCĂCIOASĂ. 

 Isus a renunțat pentru o vreme să mai fie Domn al Domnilor în Împărăția Sa, 
respectat și preacinstit, ca să guste disprețul de pe pământ. (Citiți text biblic Isaia 
53:3). Arătați imaginile RESPECT versus DISPREȚ. 

 Isus a renunțat pentru o vreme la tronul Său ceresc și a ales o cruce pe pământ, pe 
care să moară pentru păcatele noastre (text biblic Filipeni 2:8). Arătați imaginile 
TRON versus CRUCE.  

 Isus a renunțat pentru o vreme la viața Sa veșnică, ca să moară pe pământ  (citiți 
text biblic Luca 23:53). Arătați imaginile CER  versus MORMÂNT.  

 
 

 
CONCLUZIE:   Domnul Isus a ales toate acestea pentru noi, pentru tine și pentru mine. El a ales să 
renunțe la ființele acelea minunate și glorioase din Împărăția Sa, la tot ce avea, ca să se împrietenească 
cu noi, cei cu fapte rele, mânjiți de păcate și de respins. El nu ne-a respins deși arătam rău, ci ne-a 
apropiat de El.  
 
Domnul Isus a ales să coboare pe pământ ca, astfel, să ne arate ce dragoste mare are Dumnezeu pentru 
noi și să ne poată oferi șansa iertării de păcate. El vrea ca tu și eu să fim o veșnicie cu El în Împărăția Sa, 
acolo unde domnește ca Rege. Isus S-a născut, a trăit pe pământ și a murit ca să arate că ne înțelege exact 
așa cum suntem noi. El nu a rămas mort deoarece este și Dumnezeu, nu a fost doar Om,  și ne-a 
demonstrat astfel că e veșnic.  
 
Când a venit pe pământ, Domnul Isus ne-a ales de bună voie. Dumnezeu Tatăl L-a lăsat să vină, știind  
cât de greu va fi aici pentru Fiul Lui, Inima Sa. Dar pentru că ne iubește enorm, a permis acest lucru. De 
aceea putem spune că această sărbătoare ne vorbește despre Iubirea măreață a lui Dumnezeu. Domnul 
Isus ne-a ales de bună voie și vrea să Îl alegem și noi ca Domn și Mântuitor în viața noastră, iar într-o zi 
să fim cu El în Împărăția Lui pentru totdeauna. Tu Îl alegi acum ca Domn și Mântuitor în viața ta?  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care spune că, dacă Îl 
primim pe Domnul Isus în viața noastră, devenim copii ai lui 
Dumnezeu.  

 

JOCUL este OPȚIONAL 

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie 

 Carioci 

 Foarfece 

 Opțional imaginea inimă, 
pag. 8 

 PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Puneți unele peste altele 8 coli A4 de hârtie și faceți din ele o inimă, 

tăind cu foarfeca în formă de inimă. Pentru ajutor, puteți folosi 

drept matriță imaginea de la pag. 8 pe care să o puneți peste alte 7 

coli și să le tăiați pe toate împreună. 

 Pe cele 8 inimi scrieți părți din versetul biblic, împărțindu-l astfel: 

       ...tuturor celor ce / L-au primit, /adică celor ce cred / în Numele   
       Lui,  / le-a dat dreptul / să se facă copii / ai lui Dumnezeu;... /    
       Ioan 1:12. 

 Ascundeți prin clasă inimile cu părți din verset. 

 

1. Luați inimile de hârtie folosite mai sus pentru învățarea versetului.  
2. Faceți cel puțin încă 8 astfel de inimi cu părți din verset. 
3. Pe verso, scrieți cu o culoare diferită de primul set un “X”, așa încât fiecare set să fie cu un “X” 

de o altă culoare. 
4. Separați copiii în două grupe și spuneți că grupele vor primi numele culorii pe care o vor avea 

pe setul de inimi reprezentativ.  
5. Puneți inimile de hârtie prin clasă, pe jos, cu “X”-ul la vedere. 
6. Când spuneți start, copiii trebuie să se plimbe prin clasă.  
7. Când spuneți stop, fiecare copil trebuie să se așeze lângă o inimă cu un “X”, dar de culoarea 

echipei lor.  
8. Apoi toți copiii din aceeași echipă, care au o inimă cu “X” de culoarea echipei lor, se  adună 

împreună și formează versetul în ordinea corectă.  
9. Cei ce termină primii strigă: GATA!  
10. După ce ați verificat dacă totul e în ordine corectă, echipa primește 50 de puncte și toată echipa 

spune versetul pentru alte 100 de puncte.  
11. Cealaltă echipă continuă și ea, dar primește doar 100 de puncte, cele pentru verset, dacă acesta a 

fost spus corect. 
12. Luați inimile și răspândiți-le iarăși prin clasă apoi repetați procedura.   
13. La final, adunați punctele acumulate de fiecare echipă și declarați echipa câștigătoare pe cea cu 

cele mai multe puncte. 
 

 
...tuturor celor ce L-au 

primit, adică celor ce cred în 
Numele Lui, le-a dat dreptul 

să se facă copii ai lui 
Dumnezeu;... Ioan 1:12 

1. Spuneți copiilor că trebuie să găsescă prin clasă 8 inimi cu părți din 
versetul biblic pe care îl vor învăța azi. 

2. Spuneți start, iar copiii vor porni în căutarea inimilor prin clasă.  
3. Copiii care găsesc o inimă de hârtie vin cu ea în față și rămân acolo. Un copil 

trebuie să aibă doar o hârtie.  
4. Când toate cele 8 inimi au fost găsite, spuneți copiilor să se așeze cu ele în 

ordinea cerută de cuvinte, ca să recompună versetul. Vor ține cuvintele la vedere 
pentru toată clasa. Apoi un copil din sală, desemnat de dvs, va verifica în Biblie 
dacă inimile de hârtie sunt în ordinea corectă.  

5. Explicați versetul dacă este nevoie. 
6. Toți copiii vor spune împreună versetul de două ori. 
7. Pe rând, alegeți unul sau doi copii din față să pună inimile lor de hârtie  pe o 

masă. Ei vor rămâne la locul lor în față, dar nu vor mai ține nimic în mână.   
8. Toți copiii spun versetul, inclusiv părțile lipsă. 
9.  Repetați în același mod până ce nu mai aveți niciun cuvânt din verset la vedere. 
10.  Spuneți de două ori versetul pe dinafară. 

tuturor 

celor ce  

L-au 

primit,  

adică celor 

ce cred  
în Numele   
       Lui,  

le-a dat 

dreptul  

să se facă 

copii  

ai lui 

Dumnezeu...  

Ioan 
1:12. 

X 
X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X 
X 
X X 

X 
X X 

X 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc tot ceea ce au învățat despre 
alegerea Domnului Isus, Fiul și Inima lui Dumnezeu, de a veni la noi ca să ne 
aducă mântuirea. 

MATERIALE: 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Chemați în față un copil ca să extragă o imagine pe care o arată celorlalți și spune ce reprezintă 
ea în legătură cu cele auzite la lecția biblică. Toți ceilalți se vor gândi și vor spune prin ce anume 
imaginea aceea îi vizează direct pe ei în relație cu Domnul Isus. Exemplu: Pentru imaginea Isus 
slujitor, întrebați cum ne-a slujit Domnul pe noi și cum putem noi sluji semenilor. Etc. 

2. Se repetă procedura cu un alt copil, până ce toate imaginile au fost folosite.  

CONCLUZIE: 
Ce minunate lucruri a făcut Domnul Isus pentru noi când a renunțat la tot ce avea și a ales să Se 
nască pe pământ! Biblia spune că toți cei ce Îl primesc pe El ca Domn și Mântuior în viața lor 
primesc dreptul de a se numi copii ai lui Dumnezeu. Și cum copiii se bucură de tot ce are tatăl acasă, 
și noi ne vom bucura într-o zi de tot ce are Dumnezeu pregătit pentru noi. Toate acestea ne sunt 
posibile doar prin Domnului Isus.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească de  
faptul că Domnul Isus reprezintă Inima și Iubirea lui Dumnezeu venită 
pe pământ.  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copie xerox pagina 6 - o pagină la 26 de copii. 
 Pregătiți pentru fiecare copil: o jumătate de coală A4 de hârtie, un 

pătrat din hârtie de 15x15 cm, 30 cm de panglică, un sticker de la 
pag. 6, lipici, foarfecă, hârtie creponată/glasată/ colorată roșu și roz. 

 Faceți un model înainte de lecție ca-l să arătați copiilor. 

1. Dați fiecărui copil o jumătate de coală A4 de hârtie, un pătrat 
din hârtie de 15x15 cm, 30 cm de panglică, un sticker de la pag. 
6, lipici, foarfecă, hârtie creponată/glasată/colorată roșu și roz. 

2. Copiii vor face un plic mic, vezi pașii (1-8) oferiți în imaginea 
alăturată, B. Folosiți hârtie colorată sau copiii colorează. 

3. Legați frumos panglica în jurul plicului, vezi imag. A. 
4. Lipiți plicul pe jumătatea de coală A4 de hârtie, vezi imag. A. 
5. Lipiți sticker-ul sub plic, vezi imag. A. 
6. Din hârtie creponată/ glasată/ hârtie colorată în roșu și roz faceți o 

inimă mare sau mai multe mai mici și lipiți ca și cum ar ieși din plic, 
vezi imag. A.  

7. OPȚIONAL: Dacă nu aveți hârtie creponată/glasată sau colorată, 
puteți face inimi din hârtie albă, apoi le colorați cu roșu/roz. 

MATERIALE: 

 Jumătăți de coli A4 de 
hârtie  

 Pătrate din hârtie de 
15x15 cm 

 Panglică 
 Copie xerox pag. 6 
 Lipici 
 Foarfeci 
 Hârtie creponată/glasată/ 

colorată roșu și roz sau 
creioane colorate         
roșu 

A. 

1. 4. 

7. 8. 

3. 

6. 5. 

2. 

B. 

Crăciunul: Iubirea 

lui D
umnezeu  

 

 

Crăciunul: Iubirea lui  Dumnezeu 

Venită la noi! 

Aduceți copiii în rugăciune de mulțumire pentru tot ce a făcut Isus pentru noi, renunțând                          
la slava Sa și coborând pe pământ. 

RUGĂCIUNE:  

 Imaginile de la lecția 
biblică 

 Cutie/pungă cadou 

 JOC RECAPITULATIV 

Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le 
folosiți la clasă în limita timpului disponibil și în funcție de ceea 
ce remarcați că place mai mult copiilor sau este nevoie. 

 Puneți imaginile de la lecția biblică într-o pungă mare de cadou sau o cutie. 
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Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 

Crăciunul: Iubirea lui Dumnezeu  

Venită la noi! 
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