




 
 
 
 
 

LecŃia 3 
Îngerul se arată lui Iosif 

 
Text biblic: Matei 1:18-25. 
Verset cheie: Matei 1:20b-21. 
 
Scopul lecŃiei: Copiii să înŃeleagă ce s-a întâmplat când îngerul s-a aratat lui Iosif. 
 
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 povesteşte despre Iosif, 
logodnicul Mariei, din Evanghelia după Matei 1:18-25: 
 

Iosif, logodnicul Mariei, era un om neprihănit. El era descendent din familia regelui 
David.  

După ce Maria a primit vestea că ea va naşte un Fiu care va fi Mântuitorul lumii, ea a 
acceptat supusă acest dar din partea lui Dumnezeu. MulŃi puteau s-o judece greşit şi chiar s-o 
acuze că a păcătuit sau chiar s-o condamne la moarte (pentru că, la evrei, a avea un copil fără 
să fii căsătorită era un păcat pedepsit cu moartea). Iosif, când a auzit că Maria este însăcinată, 
pentru că era un om bun şi pentru că o iubea mult pe logodnica lui, a hotărât s-o părăsească în 
ascuns. Dar, pe când se frământa el gândindu-se la toate acestea, un înger al Domnului i-a 
apărut în vis şi i-a spus să nu facă aşa ceva, pentru că ceea ce s-a zămislit în Maria este de la 
Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu cu numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de 
păcatele sale. Îngerul i-a mai spus că toate astea s-au întâmplat ca să se împlinească profeŃiile. 

Astfel, Iosif s-a căsătorit cu Maria, după cum spusese îngerul.    
 

II. ActivităŃi 
1. Versetul Biblic 

a. ÎnvăŃătorul citeşte cu voce tare versetul biblic: 
…,, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a 
zămislit în ea, este de la Duhul Sânt. Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus, 
pentru că El îl va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.’’ Matei 1:20b-21 

 
b. ÎnvăŃătorul explică versetul, prin câteva întrebări ce-şi găsesc răspunsul în verset: 
¤ Cine a fost Iosif? –Fiul lui David (Iosife, fiul lui David). 
¤ Ce nu voia Iosif să facă? - Să se căsătorească cu Maria (nu te teme să iei la tine pe 
Maria, nevastă-ta). 
¤ De ce se temea Iosif s-o ia de nevastă pe Maria? –Pentru că era însărcinată (ce s-a 
zămislit în ea, este de la Duhul Sânt). 
¤ Ce misiune avea Maria? –Să nască un Fiu (Ea va naşte un Fiu) 
¤ Cine va fi Pruncul? –Isus, Mântuitorul (şi-I vei pune numele Isus) 
¤ Ce misiune avea Pruncul? –Să mântuiască (El îl va mântui pe poporul Lui de păcatele 
sale). 

 
c. ÎnvăŃătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic, prin diferite metode. 

 
 
 



2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinŃelor: 
    ¤ Care sunt toate numele Mântuitorului, aşa cum apar ele în Evanghelii, şi ce înseamnă ele? 
    ¤  De ce a ales Dumnezeu o fecioară prin care să se nască Mântuitorul?  
    ¤  A avut Iosif  încredere deplină în Maria? 
    ¤  Cine l-a vizitat pe Iosif şi ce i-a zis? 
    ¤  Ce mesaj i-a adus îngerul lui Iosif? 
    ¤ Ce a făcut Iosif după ce s-a trezit din somn? 
     

III.  Concluzie 
Adesea şi noi judecăm pe cei de lângă noi, fără să cunoaştem adevărul sau fără să ştim 
misiunea lor. Iosif a crezut că Maria a păcătuit. Şi a vrut s-o părăsească în ascuns. Asta 
dovedeşte că o învinovăŃea. Dar Domnul i-a vorbit printr-un înger. 
Nu te-ai grăbit şi tu măcar o dată să învinovăŃeşti pe cineva fără să ştii tot adevărul, aşa ca 
Iosif? 
De câte ori vrei să acuzi pe cineva, gândeşte-te de două ori înainte! Apoi lasă-L pe Dumnezeu 
să judece! 

 


