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1. PLANUL CEL MĂREŢ 

 

(Doi îngeri îmbrăcaţi în haine albe se întâlnesc:) 

 

Înger 1:   Ai auzit depre plan? 

Înger 2:  Am auzit ceva zvonuri. 

Înger 1:  Fiul va merge pe pământ ca să răscumpere creaţia 

   Tatălui. 

Înger 2:  Lui Dumnezeu Îi pasă aşa de mult de cei de pe 

   pământ! Şi este trist că  oamenilor nu le pasă de El.

   Lucifer încă mai are destulă putere asupra lor. Nu  

   ştiu de ce Stăpânul nu îl distruge pe Lucifer. Aceasta ar rezolva toată problema. 

   Să îl trimită în adânc împreună cu slujitorii lui! 

Înger 1:  Sunt multe lucruri pe care noi nu le înţelegem, dar Stăpânul este înţelept în tot 

   ceea ce face. Şi nu ti-am spus tot. Nu va merge pe pământ ca Împărat! Va  

   merge ca om, o simplă fiinţă umană! Carne..., oase..., sânge..., tot tacâmul! 

Înger 2:  Dar El este atotputernic, sfânt, Dumnezeu! Cum este posibil să devină om? 

Înger 1:  Şi… se va naşte ca un copil oarecare, într-o iesle. Iar părinţi  pe pământ Îi vor fi 

   un tânăr şi o tânără fără experienţă! Incredibil! 

Înger 2:  Nu-mi vine să cred… Mi se pare foarte… periculos. Un bebeluş, într-un grajd...? 

   E aşa de vulnerabil!  Dacă se îmbolnăveşte? Poate să moară! Dacă află Lucifer? 

   Eşti sigur de asta? 

Înger 1:  Da, sunt sigur! Dar e şi mai rău! (pauză) Apoi o să moară! 

Înger 2 (uimit): Cum să moară Dumnezeu? El este Fiul Său! El este Dumnezeu!  

Înger 1:  Nici nu vrei să ştii, crede-mă! 

Înger 2:   Iar acest lucru o să salveze omenirea? E greu să înţeleg dragostea lui Dumnezeu 

   pentru oameni, dar înţelepciunea Sa şi faptele Sale sunt perfecte, deci sunt sigur 

   că acest plan o să funcţioneze. 

(Merg amândoi spre ieşire.) 

 

 

MATERIALE: 

● Copie xerox pagina 

curentă pentru a învăţa 

rolurile 

● Opţional: Robe                    

confecţionate din material  

alb sau cearceafuri 

Pregătire: 

2 persoane (fete sau băieţi) 
pentru a juca rolurile.  
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2. NU ESTE LOC PENTRU ISUS 
 
HANGIUL:  Hanul nostru nu a fost niciodată aşa plin ca acum cu  
   legea asta pe care a dat-o împăratul, să se facă o  
   numărătoarea întregii populaţii... 
 
CIOC; COIC; CIOC!!! 
 
HANGIUL:  Nu mai avem loc! Pleacă! Of! M-am săturat ca la  
   fiecare două minute să bată iar cineva la uşă. Ionel,           
   du-te  afară, te rog, şi când vine cineva să spui  că nu 
   mai avem loc! 
 
IONEL:   Dar, tată, afară e frig!  
 
HANGIUL:  Da, ai dreptate. Atunci... scrie pe o foaie “NU MAI  
   AVEM CAMERE LIBERE!” şi pune semnul afară să îl 
   vadă toată lumea! 
 
IONEL:   Acum? 
 
HANGIUL:  Chiar acum!  
(Ionel pleacă)  
 
(MONOLOG Hangiu:) 
   Uite așa, cu legea asta pe care a dat-o împăratul să se facă o numărătoare a  
   întregii populaţii, mai câştig şi eu nişte bani. E primul  și, poate, singurul lucru 
   bun pe care l-a făcut împăratul roman pentru mine. În rest... numai taxe şi bani 
   vrea de la mine. De fapt, cred că face numărătoarea asta doar pentru a fi sigur 
   că ia taxe de la toată lumea.  1,2,3,4,5,6,7,8... Aaa, încă unu’ pentru taxe! Se 
   spune că “totul este pentru binele  populaţiei”... Da, sigur că da!... Cred că  
   avem nevoie de un lider care să ne înţeleagă; de cineva puternic și curajos care 
   să ştie să ne conducă fără să fie influenţat. Avem nevoie de cineva trimis de  
   Dumnezeu ca să conducă poporul Său. Acesta este de fapt lucrul pe care  
   Dumnezeu L-a promis. Profet după profet ne-a spus asta. Este scris în Sfânta 
   Scriptură. Ba mai mult, El trebuie să vină chiar aici, în Betleem. El va fi  
   Trimisul lui Dumnezeu care va conduce poporul Său la o viaţă nouă. Va fi un 
   nou rege din seminţia lui David, trimis de Însuşi Dumnezeu. De multe ori mi-
   am închipuit că Mesia va veni călare pe un cal mare şi alb, plin de strălucire.  
   Nimeni nu-I va putea sta în cale. Cu toţii vor fugi şi vor fi doborâţi de sabia  
   Lui. Ha! Ha! Ha! Sau, poate că nu!... Poate că Mesia va fi mult diferit de ceea 
   ce aşteptăm noi. De exemplu, dacă privim la regele David,  El a fost ales de  
   Dumnezeu ca să  fie eroul cel mai mare pentru poporul nostru. El a fost un  
   luptător puternic şi un rege bun. A fost el oare mare şi puternic şi în familia  
   lui?  Nu! A fost cel mai tânăr şi cel mai mic. Şi tocmai pe el L-a ales   
   Dumnezeu. Da! Căile noastre nu sunt şi căile lui Dumnezeu. Mesia poate că nu 
   va fi aşa cum ne aşteptăm noi. Dar sigur este că El va veni odată. Dumnezeu a 
   spus că El va veni în curând. Mă rog să vină cât mai repede! 
 
CIOC;CIOC;CIOC!!! 
 
HANGIUL:  Nu mai avem loc! Pleacă! Of! Parcă i-am spus lui Ionel să pună un semn!  
   Ioneeel!!! 
IONEL:  Da, tată? 

MATERIALE: 

● Copie xerox după 

pagina curentă 

pentru a învăţa      

rolurile. 

● Opţional: Robe  

confecţionate din 

material sau 

cearceaf. 

Pregătire: 

2 persoane pentru a 
juca rolurile. Se poate 
adapta şi pentru           
personaje feminine. 
Hangiul poate să fie 
mama şi Ionel poate 
să fie jucat  de o fetiţă, 
dar trebuie să 
schimbaţi numele. 
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HANGIUL:   Parcă ţi-am spus să pui un afiş pe uşă că nu mai avem camere libere.  
    Ai făcut ce  te-am rugat?  
 
IONEL:   Da, dar nu ştiu dacă oamenii înţeleg asta. 
 
HANGIUL:   De ce să nu înţeleagă? 
 
IONEL:    Păi, uite ce am pus eu pe uşă (arată desenul făcut de el). Ai uitat că eu 
    am doar cinci  ani şi încă nu ştiu să scriu? 
 
HANGIUL:   Vai!... Bine, lasă că scriu eu. Hai, du-te şi spune-le celor ce bat la uşă   
    că nu mai avem locuri! 
 
IONEL:    Dar la uşă sunt un bărbat și o femeie. Iar femeia are o burtică mare.  
   
HANGIUL:  Oh, o femeie care așteaptă un copil. Îmi pare rău, dar nu mai avem  
    locuri. Nu am de ales. 
IONEL:   Dar, tată, dacă așteaptă un copil, unde se va naște bebe? (Copilul se  
    întristează.)  
HANGIUL:  Oh, Ionel!... Bine, du-te şi spune-le că mai este loc în grajdul nostru.  
    Este singurul loc cald pe care pot să li-l ofer.  
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FELICITARE CU ÎNGERAŞ 

SCOPUL: 
Copiii să realizeze împreună o felicitare sau un 
tablou cu îngeraş.  

B A 

A B 

3 

4 

5 

6 

7-8 

MATERIALE: 

 Coli de hârtie A4, 

colorate, îndoite  

în două  

 Şerveţele albe (un 

şerveţel de copil) 

 Carton 

 Creioane sau              

carioci 

 Folie aluminiu 

 Beteală argintie de 

brad 

 Scotch 

 Foarfeci 

 Lipici 

INTRUCŢIUNI: 
 
1. Luaţi  o coală A4 de hârtie  colorată, sau albă, pe 

care copiii să o coloreze. 
 
2. Îndoiţi în două hârtia pentru a crea felicitarea, 

imag. 3. 
 
3.       Luaţi o bucată de folie de aluminiu cu lungimea 
 de 10 cm şi lăţimea de 4 cm. Îndoiţi după cum 
 arată modelul. Dacă nu aveţi folie de aluminiu, 
 folosiţi hârtie albă. 
 
4. Strângeţi la mijloc folia de aluminiu ca pe o 

fundiţă, apoi lipiţi cu scotch pe partea din faţă a 
felicitării, imag. 4. 

 
5. Luaţi un şerveţel pe care să-l îndoiţi în formă de 

evantai, imag. 5. 
 
6. Îndoiţi şerveţelul în două şi lipiţi-l cu scotch peste  

aripioarele din folia de aluminiu, imag. 6.  
 
7. Tăiaţi un cerc din carton cu diametrul de 3 cm, 

imag. 7-8.  
 
8. Desenaţi cu carioca ochii, nasul, gura şi 

sprâncenele, imag. 7-8.  
 
9. Lipiţi capul îngeraşului peste aripioarele din  
 folie de aluminiu deasupra corpului, imag. 9-10.  
 
 
10. Lipiţi o bucată mică de beteală aurie deasupra  
 capului. Dacă nu aveţi beteală aurie, folosiţi   
 înveliş de bomboane. 
 
11. Deschideţi felicitarea şi lăsaţi copiii să scrie în 

  
 interior versetul biblic învăţat sau un mesaj. 

9 -10 

COPIII  PREŞCOLARI: 
 

 La paşii prezentaţi mai sus, copiii preşcolari pot  face o ramă din carton pe care o vor colora 
sau o vor îmbrăca  în hârtie colorată. Copiii vor lipi rama peste imaginea cu îngeraşul. Lipiţi 
cu scotch şi o agăţătoare pe spatele ramei, astfel încât tabloul să poată fi expus cu uşurinţă.  

 Asiguraţi-vă că pentru preşcolari aveţi toate lucrurile pregătite, astfel încât copiii să nu facă 
prea multe, decât să lipească şi să  coloreze. 
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INSTRUCŢIUNI: Faceţi copii xerox după această pagină. Cu o zi înainte de lecţie, lipiţi imaginile pe carton.  
Chiar înainte de lecţie decupaţi imaginile pe liniile negre. Fiecare set decupat trebuie pus separat într-un plic sau o  
pungă. Arătaţi copiilor imaginea completă. Apoi amestecaţi piesele de puzzle. Copiii trebuie să aşeze piesele în 
ordine pentru a reface imaginea.  


