LecŃia 1
Promisul lui Dumnezeu.
LecŃie şi ActivităŃi:
Text biblic: Isaia 9: 1-7.
Verset cheie: Isaia 9:6
Scopul lecŃiei: Copiii vor înŃelege nevoia unui Mânuitor şi promisiunea lui Dumnezeu de a Îl
trimite.
AtenŃie!
PlanificaŃi activităŃi care sunt potrivite pentru grupul dvs. de copii. LecŃia trebuie adaptată în
funcŃie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai puŃin dezvoltate, în
funcŃie de: vârstă, marimea grupului, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei,
timpul disponibil, etc.
I. LecŃia.
În timp ce copiii lucrează la pagina de colorat, învăŃătorul le vorbeşte din Biblie despre Cel
Promis de Dumnezeu şi despre nevoia unui Mântuitor pe pământ, prin metoda întrebări şi
răspunsuri. După citirea pasajului din Isaia 9:1-7, învăŃătorul îi întrebă pe copii:
Î. De ce a promis Dumnezeu un Mântuitor şi de ce a trebuit să vină Fiul Lui pe pământ?
R. Primii oameni, Adam şi Eva, au fost creaŃi perfect de Dumnezeu, adică fără păcat. Dar ei,
chiar de la început, nu au ascultat de Dumnezeu. (Neascultarea de Dumnezeu se numeşte
păcat). Şi aşa a intrat păcatul în lume, şi o dată cu el şi moartea. De atunci, păcatele s-au
înmulŃit tot mai mult, iar oamenii au dvenit tot mai răi. Despre căderea omului în păcat şi
despre înmulŃirea păcatelor pe pământ scrie în Biblie încă din prima carte, Geneza.
Dumnezeu este Sfânt şi în El nu există păcat. El urăşte păcatul, dar îi iubeşte pe oameni pentru
că El i-a creat. Şi cum toŃi oamenii sunt păcătoşi, şi cum toŃi trebuiau să fie pedepsiŃi cu
despărŃirea veşnică de El, adică moartea, Dumnezeu a avut un plan de salvare, de mântuire, a
tuturor oamenilor: să trimită un Mântuitor, adică un Salvator, care să ia păcatele oamenilor
asupra Lui şi astfel oamenii să poată fi salvaŃi de la despărŃirea veşnică de Dumnezeu. Acolo
unde nu e Dumnezeu este suferinŃă. Şi El nu dorea ca oamenii să sufere departe de El o
veşnicie întreagă, adică un timp fără sfârşit. De aceea, Dumnezeu a promis acest Mântuitor,
imediat ce Adam şi Eva au căzut în păcat (Geneza 3:15).
Ce Dumnezeu bun avem! Ce mult îi iubeşte El pe oameni! El doreşte binele şi fericirea lor.
Oamenii pot fi fericiŃi doar în preajma lui Dumnezeu şi doar dacă ascultă de El.
Î. Cine este Mântuitorul?
R. Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Despre venirea Lui pe pământ s-a vorbit cu mult, mult timp
înainte să se nască. Dumnezeu-Creatorul a fost Primul care a vorbit despre Mesia, atunci când
l-a pedepsit pe şarpe în grădina Eden, pentru că a ademenit-o pe Eva să nu asculte de El.
Şarpele era satan. Şi Dumnezeu i-a spus atunci lui satan că sămânŃa femeii, adică Mesia, îi va
zdrobi capul. (Genesa 3:15). Din acel moment, Dumnezeu a vorbit multor oameni despre
venirea lui Mesia. Aceşti oameni se numesc profeŃi. Ei aveau misiunea să transmită oamenilor
din partea lui Dumnezeu anumite mesaje. Aşa că sunt multe profeŃii în Biblie referitoare la
venirea lui Mesia.

II. ActivităŃi
1. Versetul Biblic.
a. ÎnvăŃătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat şi domnia; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic,
Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. Isaia 9:6
b. ÎnvăŃătorul explică versetul biblic:
¤ Versetul reprezintă o profeŃie.
¤ Tot ce e scris cu majuscule se referă la persoana Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos.
¤ Sunt câteva cuvinte importante de explicat:
Copil (Mesia avea să vină pe pământ ca un copilaş); ni S-a născut (Mesia se naşte ca orice
om, El vine pentru toŃi oamenii); un Fiu ni S-a dat (Mesia ne-a fost dăruit de Dumnezeu
Creatorul); domnia va fi pe umărul Lui (are o domnie, deci e Împarat); Minunat (este un copil
minunat); Sfetnic (bun sfătuitor); Dumnezeu tare (Mesia, Promisul, este Dumnezeu);
Părintele veşniciilor (este din veşnicie, deci este Dumnezeu), Domn al păcii (iubitor de pace).
c. ÎnvăŃătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic prin diferite metode: joc, concurs
etc.

2. Întrebări recapitulative pentru copii pentru fixarea cunoştinŃelor:
¤ Cine este Promisul lui Dumnezeu?
¤ Când s-a vorbit prima oară despre venirea unui Mântuitor şi cine a vorbit?
¤ Ce este un Mântuitor?
¤ De ce trebia să vină pe pământ un Mântuitor?
¤ Ce iubeşte şi ce urăşte Dumnezeu?
¤ Ce este o profeŃie?
¤ Cine sunt profeŃii?
¤ Cine vorbeşte profeŃilor?

III. Concluzie
Promisul lui Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, Mesia, Mântuitorul lumii. El
doreşte să-i salveze pe toŃi oamenii de la despărŃirea veşnică de Dumnezeu. Iertarea de păcate
se poate face doar prin El.
AtenŃie!
LecŃia trebuie adaptată în funcŃie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau
mai puŃin dezvoltate, în funcŃie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei
etc.

