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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. 
  Psalm 138:8 

 mine.   Doa 
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1. Împărţiţi copiii în două echipe.  

2. Pionii vor fi un colocloş colorat de hârtie (culoare diferită pentru fiecare echipă). Pionii stau 

pe tabla de joc cu un scotch întors cu partea lipicioasă în sus. 

3. Alegeţi un copil din prima echipă care să vină să extragă un număr. Dacă s-a întâmplat să 

aleagă cifra 6,  jocul va începe. Dacă nu, va veni un alt copil din a doua echipă şi va extrage 

un număr, şi tot aşa până ce a fost aleasă cifra 6 ca jocul să înceapă.  

4. Fâşiile cu numere se pun la loc îndoite, de fiecare dată după ce sunt folosite.  

5. Înaintarea pionului pe tabla de joc se face alternativ, când o echipă când alta, în funcţie de  

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 
MATERIALE: 

 Copie xerox Anexa 

Crăciun 2013,  

     pag 2-3 

 Întrebări, pag. 6. 

 Hârtie colorată pentru 

pion 

 

 S
M

T

A

U

U

O

S

M

M
 Faceţi o copie xerox Planşa de joc. Dacă se poate, printaţi pe 

coli A3 de hârtie ca jocul să fie mai mare şi mai vizibil.  

 Lipiţi planşa undeva la vedere pe un perete.  

 Faceţi doi cocoloşi de hârtie colorată de diferite culori. Puneţi 

scotch de jur împrejur cu partea lipicioasă în sus. 

 Tăiaţi 6 fâşii de hârtie şi pe fiecare fâşie scrieţi un număr de la 1 

la 6. Fâşiile cu numere vor fi îndoite ca să nu se vadă numerele. 

 Pregăţiţi lista cu întrebări de la fiecare lecţie, vezi lecţiile. 

5. Toţi copiii vor număra împreună până la trei.  

6. Când copiii vor fi terminat de numărat până la trei, cei doi copii care reprezintă                     

cele două echipe vor scoate repede şi în acelaşi timp mâinile de la spate arătând                 

câteva degete, de la unu la cinci, pregătite dinainte de a încheia ceilalţi 

numărătoarea.  

7. Fiecare copil va avea trei încercări, astfel: dacă degetele de la mâinile celor doi 

copii,   însumate, vor indica un număr par, echipa cu numele PAR va primi 10 

puncte. Dacă degetele de la mâinile celor doi copii, însumate, vor indica un număr 

impar, echipa cu numele IMPAR va primi 10 puncte.  

8. După aceste trei încercări, echipa care are cele mai multe puncte va spune versetul 

biblic împreună, apoi va primi 200 de puncte care vor fi notate pe o tablă/hârtie în 

dreptul echipei  respective. (Ex. Echipa PAR a primit iniţial 20 de puncte, aşa că ea 

va spune versetul şi va primi încă 200 de puncte, iar pe tablă va fi notat totalul de 220 puncte.) 

9. Aduceţi în faţă un alt copil din fiecare echipă.  

10. Jocul se va repeta până ce fiecare copil a trecut prin faţă. 

11. Dacă sunt prea mulţi sau prea puţini copii pentru a face asta, stabiliţi dvs. ca jocul să fie jucat de 

8-10 ori. 

12. Echipa cu cele mai multe puncte va fi declarată câştigătoare. 

5 total 

impar 

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc că pentru Domnul nu 

este greu să Îşi ducă planul la îndeplinire oricâte obstacole ar 

apărea. 

4 total  

   par 
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        numărul extras de fiecare  dată şi de cerinţele de pe tabla de joc. 

6. Atunci când vă opriţi cu pionul la o căsuţă cu întrebare, puneţi copilului sau întregii echipe 

întrebarea din setul de întrebări destinat echipei respective, pag. 6. 

7. Răspunsul corect va primi 200 de puncte.  

8. Dacă un copil trebuie ajutat de către un coleg de echipă să răspundă, echipa va primi 100 puncte. 

9. Câştigă grupa cu cele mai multe puncte şi nu echipa care a terminat prima.   

10. ATENŢIE! Faceţi aşa încât toţi copiii să fie folosiţi.   

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox pagina 7, una la 12 copii. 

1. Daţi fiecărui copil un cerc, pag. 7, pe care îl vor decupa şi vor desena faţa.  

2. Daţi fiecărui copil o pagina A4 de hârtie. 

3. Copiii o vor îndoi pe latura mică o dată, apoi încă o dată sub formă de carte,   

      imagine 1. 

3. Copiii vor deschide ultima îndoitură şi vor tăia prima îndoitură, imagine 1.  

4.    Copiii vor obţine astfel două jumătăţi de coală A4, imagine 2. 

5. Una din cele două jumătăţi obţinute o veţi păstra pentru mai târziu, cealaltă jumătate  

        o veţi închide şi o veţi folosi aşa închisă, imagine 3, ca să faceţi şase tăieturi mici    

        paralele, în  trei perechi, pe îndoitura de mijloc a foii, imagine 4. 

6. Deschideţi foaia cu cele şase tăieturi şi trageţi tăieturile paralele în  

      interiorul felicitării, imagine 5. 

 

 

7. Daţi cu lipici pe margine spate  şi lipiţi cea de a 

doua jumătate lăsată de-o parte  în  

       spatele primei jumătăţi. 

8. Pe prima tăietură, cea de sus, copiii vor scrie cuvântul DUMNEZEU. Pe a doua tăietură, cea de  

       la mijloc, copiii vor lipi capul: cu mare grijă se pune lipici puţin pe colţul îndoiturii ca să sară  

       capul în faţă când se deschide felicitarea. În stânga capului, pe foaie, copiii vor scrie ARE. În  

       dreapta capului, pe foaie, vor scrie: UN. Pe tăietura a treia, cea de jos, copiii vor scrie: PLAN    

       PENTRU  TINE.  

9. Pe partea din faţă, sau coperta felicitării, copiii vor colora şi vor scrie: INDIFERENT DE   

      OBSTACOLE. Se poate să decoreze aici felicitare şi cu alte lucruri: hârtie, diferite materiale etc.  

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie 

 Foarfece 

 Lipici 

 Copie xerox, pag. 7 

 

Îndoiţi coala A4 în 

patru, vezi liniile 

punctate şi tăiaţi 

doar pe linia 

orizontală 

punctată cu  roşu. 

1. 

NU tăiaţi 

unde este 

îndoit Tăiaţi 

doar unde 

sunt liniile 

punctuate 

roşii 

4

2. 

3. 

5. 

OBIECTIVE: Copiii să facă un obiect care să le amintească de faptul 

că Dumnezeu Îşi duce planul la îndeplinire, indiferent  de obstacole.  
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JOC RECAPITULATIV  

ÎNTREBĂRI:  

SET 1 

1. Ce sărbătorim noi la Crăciun? 

2. Ce a făcut Irod când a auzit că s-a născut un Rege? 

3. Cum a aflat Irod că s-a născut Isus? 

4. Cu cine s-a sfătuit Irod ca să afle unde s-a născut Isus? 

5. Unde i-au spus preoţii lui Irod că s-a născut Isus? 

6. De unde au ştiut preoţii unde s-a născut Isus? 

7. Ce a spus Irod magilor să facă după ce Îl vor fi găsit pe Isus? 

8. Spune versetul biblic. 

9.  Ce a făcut Irod în poporul său când a văzut că a fost înşelat de magi? 

10. Care crezi tu că ar fi planul lui Dumnezeu în viaţa ta? 

 

 

SET 2 

1. Ce avea în plan Dumnezeu când L-a trimis pe Isus pe pământ? 

2. Care poate fi un obstacol în viaţa unui copil? 

3. De ce a vrut Irod să Îl omoare pe Isus? 

4. De ce crezi că nu a păţit nimic rău pruncul Isus când a vrut Irod să-I facă rău?  

5. Poate Dumnezeu să treacă peste orice obstacol? Dacă da, poţi da un exemplu din viaţa 

ta? 

6. Prin ce crezi tu că are Dumnezeu un plan în viaţa ta? 

7. Spune versetul biblic. 

8. Care este referinţa versetului biblic învăţat? 

9. Cine era Irod? 

10. Sunt obstacole în viaţa ta pe care crezi că Dumnezeu ar trebuit să le depăşească pentru a-

Şi duce planul la îndeplinire? 
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LUCRU MANUAL: 
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Nimic nu Îl poate împiedica pe Dumnezeu să Îşi ducă planul la îndeplinire 

pentru că...  

,,DOMNUL VA SFÂRŞI CE A ÎNCEPUT PENTRU MINE.’’ 


