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SCOPUL LECŢIEI: Copiii pot învăţa că Dumnezeu Îşi duce planul 
la îndeplinire, indiferent  de obstacole.  

 
TEXT BIBLIC:  Matei 2:1-8 şi 13-18 
 
VERSETUL BIBLIC: Psalm 138:8 
 

  

ŞCOLARI  
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INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE:  Copiii pot învăţa că Dumnezeu Îşi duce planul 

la îndeplinire, indiferent  de obstacole.  

 
TEXT BIBLIC:  Matei 2:1-8 şi 13-18. 

• Vorbiţi cu câteva persoane să interpreteze această scenetă 
dându-le scriptul de mai jos pentru a îl repeta. 

• PREGĂTIREA SCENETEI: Scena se petrece în palatul 
lui Irod. Deci, este nevoie de un scaun cu spătar îmbrăcat 
frumos ca şi cum ar fi un jilţ etc. 

Acţiune:  Intră în scenă regele Irod care se aşează pe tron. Apoi vin la el magii. 
Vorbesc ceva, iar regele se întunecă la faţă. Magii se retrag dar sunt chemaţi prin 
gesturi preoţii. Regele mânios întreabă, vezi dialog  Irod 1 a. Preoţii răspund, vezi dialog 

Preot 1 a şi Preot 2 a. Preoţii pleacă, vin iarăşi magii iar regele le spune vezi dialog Irod 1b. 
Prin spate trece soarele, apoi luna şi, din nou, soarele. Dintr-o dată regele sare de pe tron 
plin de ură. Îşi dă seama că a fost înşelat de magi. Cheamă un soldat şi mimează că dă 
ordine. Soldatul iese rapid din scenă. În urmă iese şi regele după el, furios. Dialog Irod 1c. 

Dialog: 

IROD 1 a: Unde spun scrierile că se va naşte Hristosul? 
PREOT 1 a: În Betleemul din Iudeea. 
PREOT 2 a :  Iată ce a fost scris prin prorocul: „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti  
   nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va 
   ieşi o  Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.” 
IROD  1 b : „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc: şi, când Îl veţi găsi, 
   daţi-mi şi mie de ştire, să vin şi eu să mă închin Lui.” 
IROD  1 c:   Găsiţi-L pe Isus pentru că vreau să-L omor! 
 

CONCLUZIE: 
 Dumnezeu a avut în planul Său venirea lui Isus pe pământ, pentru mântuirea lumii. Multe 
lucruri s-au întâmplat atunci şi bune, dar şi rele. Irod a reprezentat un mare rău la vremea aceea, 
deoarece el s-a tulburat mult de venirea lui Isus. El a crezut că îi este pus în pericol tronul, când a 
auzit de la magi că un Rege s-a născut; şi asta pentru că el nu a înţeles planul lui Dumnezeu. Aşa că 
a încercat să Îl omoare pe Isus. Dar nu a reuşit. Dumnezeu este suveran. El trece peste orice obstacol 
ca să îşi ducă la îndeplinire planul. Aşa a făcut şi în cazul Fiului Său, Isus. El a împiedicat pe Irod să 
Îl ucidă pe Isus. Dumnezeu avea în plan mântuirea ta şi a mea. De aceea L-a trimis pe Isus pe 
pământ. El a trecut peste orice obstacol în planul Său. Dumnezeu are un plan şi cu noi. Oricâte 
obstacole ar apărea în viaţa noastră, noi trebuie să ştim că nimic nu Îl va împiedica pe Dumnezeu să  

SCRIPTUL: 

MATERIALE: 

• Haine pentru magi, vezi 

sceneta Magii 

• Haine pentru cei doi preoţi, 

ca nişte pelerine lungi negre 
sau pături/cearceafuri legate 
la mijloc cu un cordon.  

• Haine lungi colorate şi o 

coroană pentru regele Irod.  

• Un scaun amenajat ca un 

tron.  

• Un soare, o lună 

confecţionate din 
carton  
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Îşi ducă planul la îndeplinire, exact aşa cum a făcut şi cu Domnul Isus.  
 
 
 

 
RUGĂCIUNE: 
Aduceţi copiii în rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu pentru că El Îşi duce la îndeplinire planul, 
indiferent de obstacolele care pot să apară şi că El are un plan şi cu viaţa noastră.  

 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

JOC PENTRU VERSETUL BIBLIC: 

 

1. Desfăşuraţi  sulul încet şi arătaţi copiilor doar un cuvânt.  
2. Citiţi cuvântul împreună de 2-3 ori.  
3. Acum desfăşuraţi încă un pic sulul şi citiţi al doilea cuvânt.  
4. Citiţi împreună cuvântul unu şi doi.  
5. Repetaţi până cănd se termină astfel tot versetul cuvânt cu cuvânt, apoi repetaţi-l împreună       

de 3-4 ori.  
6. Rulaţi încet sulul acoperind câte un cuvânt, iar copiii trebuie să spună de fiecare dată versetul 

tot, inclusiv cuvântul/cuvintele acoperite. 
  

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE 

• Faceţi un sul din hârtie astfel: tăiaţi mai multe coli A4 de 
hârtie în două, pe latura mare, şi lipiţi-le cu scotch între ele. 
  

• Scrieţi versetul biblic dar doar pe un singur rând câte un  
      cuvânt, chiar dacă sulul de hârtie va fi mare. Înfăşuraţi  

OBIECTIVE: Copiii să înveţe cât mai uşor, prin metoda joc, 
versetul biblic care ne asigură că Domnul Îşi duce planul la 
îndeplinire. 

JOCUL PAR şi IMPAR 
1. Alegeţi două echipe.  

2. Numiţi echipa unu cu numele PAR şi echipa doi cu numele IMPAR. 

3. Alegeţi câte un copil din fiecare echipă care va începe jocul. 

4. Cei doi copii vor sta în faţă cu mâna dreaptă la spate, aşa încât adversarul să nu poată vedea 
mâna celuilalt. 

 

MATERIALE: 

• Biblia 

• Coli A4 de hârtie 

• Foarfece 

• Scotch 

Domnul va sfârşi ce a început 
pentru mine. Doamne, 
bunătatea Ta ţine în veci: nu 
părăsi lucrările mâinilor Tale. 
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