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OBIECTIVE:
Copiii vor înţelege că este greu ca noi să ştim ceea ce se va
întâmpla în viitor, dar Dumnezeu cunoaşte viitorul. El a planificat
naşterea Domnului Isus. Isus era Mesia cel promis de Dumnezeu în
Vechiul Testament.

MATERIALE:
 8 Cutii şi/sau pungi
împachetate în
hârtie de cadou
 8 Obiecte din casă
cum ar fi: un cartof, o
ciocolată, săpun,
piptene, piper
negru, baterie, (8
lucruri diferite)
 Coli albe de hârtie
 Creioane

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:
 Aveţi nevoie de 8 cutii, sau de 6 cutii, şi două pungi de cadouri. Acestea
vor fi folosite atât pentru introducerea lecţiei, precum şi mai târziu
pentru activităţile cu versetul de memorat (vezi pag. 5). Cutiile trebuie să fie
aşa încât să poată fi aşezate una peste cealaltă.
 Alegeţi 8 obiecte din casă. Puneţi fiecare obiect în câte o cutie sau pungă de
cadouri.
 Împachetaţi cutiile ca să arate ca nişte cadouri de Crăciun.
ATENŢIE:
 Asiguraţi-vă de faptul că obiectele folosite nu sunt la fel şi că
Este foarte important ca nimeni
NIMENI nu ştie ce este în cutii/pungi.
să nu ştie ce este în pungă.
 Pregătiţi două foi de hârtie pentru că veţi avea nevoie de ele în timpul
Aduceţi câteva lucruri în plus,
prezentării.
să le aveţi la îndemână în cazul
în care vede cineva ce este în
pungă.

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
 Daţi fiecărui copil câte o jumătate de coală de hârtie A4 şi un creion.
 Fiecare copil trebuie să scrie pe coala de hârtie numerele de la 1 la 8.
 Spuneţi copiilor că veţi scoate 8 lucruri diferite din punga “secretă”. Dar
ÎNAINTE de a face aceasta, ei trebuie să GHICEASCĂ ce veţi scoate.
 Începeţi prin a-i lăsa pe copii să ghicească ce va fi primul obiect care va fi scos.
 După ce toţi copiii au scris pe foaia de hârtie ce cred ei că se ascunde în fiecare pungă, puneţi-i
să arate persoanei de lângă ei ce au scris. APOI scoateţi obiectul. A ghicit careva?
 Puneţi-i pe copii să scrie al doilea obiect, CEEA CE CRED EI CĂ VEŢI SCOATE din pungă.
 Apoi din nou puneţi-i să arate persoanei de lângă ei ce au scris, de data aceasta persoanei din
stânga lor. Scoateţi obiectul. A ghicit vreunul dintre ei? Faceţi la fel de 8 ori. De câte ori s-a
ghicit corect? Ar putea să se fi întâmplat de vreo două ori sau niciodată. Aceasta se numeşte
corect din întâmplare. Există însă o foarte mică posibilitate de a ghici corect, dar şansele
cele mai mari sunt de a nu ghici deloc. Procentul este atât de mic, încât nici nu îl ştiu.
Aş fi putut pune orice în această pungă, şi voi puteţi spune orice. De fapt nu există
Terminaţi aici
aproape NICIO şansă de a ghici corect. E ceva imposibil!
 Acum ţineţi sus prima bucată de hârtie. Faceţi o tăietură pe mijlocul hârtiei, dar nu tăiaţi de tăiat.
1
de tot, vezi imag. 1. Puneţi-i pe copii să ghicească câte bucăţi de hârtie vor fi după ce
veţi tăia hârtia. Cei mai mulţi dintre copii vor spune două şi vor avea dreptate. Tăiaţi acum
hârtia până sus şi vor rezulta desigur două bucăţi, imag. 2. Aceasta se numeşte a ghici prin
educaţie, adică vezi ceva şi, datorită experienţelor trecute, ghiceşti ce se va întâmpla.
Deseori oamenii au dreptate.
Rezultatul
2.
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Haideţi să încercăm din nou! (Luaţi acum cea de-a doua foaie de hârtie A4 şi arătaţi-o
3
copiilor. Faceţi două tăieturi cum indică săgeţile negre, imag. 3, apoi spuneţi:) De data
aceasta există două tăieturi în foaia de hârtie. Câte bucăţi de hârtie credeţi că vor fi când
voi termina de tăiat? (Arătaţi-le copiilor foaia de hârtie cu cele două tăieturi în ea.
Aveţi grijă însă să nu spuneţi că veţi termina acele tăieturi sau unde veţi tăia, ci spuneţi
Rezultatul
doar:) ,,Câte bucăţi de hârtie credeţi că vor fi de data aceasta?’’ (Luaţi hârtia şi tăiaţi o
4
dată pe la mijloc, vezi săgeata albastră, imag. 3. Vor fi din nou două bucăţi, imag. 4.
Cei mai mulţi dintre copii vor fi ghicit 3 bucăţi. Dacă vor spune că nu e cinstit ce aţi
făcut, atunci amintiţi-le că nu aţi spus niciodată că veţi tăia hârtia până sus pe acele
tăieturi începute. Ei doar au presupus că veţi face aşa, apoi spuneţi:) Uneori oamenii se
uită la ceva şi cred că ştiu ce se va întâmpla. Acestea sunt idei preconcepute despre ceea
ce se va întâmpla. Povestirea de astăzi este despre unele lucruri despre care Cineva a
vorbit chiar înainte să se întâmple. Dumnezeu a vorbit despre naşterea
lui Isus cu mii de ani înainte ca aceasta să aibă loc.

OBIECTIVE:
Copiii citesc versete din Vechiul Testament care vorbesc
despre cum unii profeţi au spus că Mesia va veni. Ei vor
descoperi că aceste profeţii s-au împlinit mii de ani mai târziu,
prin naşterea lui Isus despre care Noul Testament spune.
TEXTE: Vezi tabelul, pag. 10-12.

MATERIALE:
 Mai multe Biblii
 Copii ale tabelului
neterminat şi al celui
terminat, pag. 10-12
 O tablă albă sau
neagră
 Marker/ cretă
 Creioane
 Bomboane

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:
 Căutaţi şi citiţi versetele indicate în tabelul terminat, cel pentru învăţători,
pag.11-12 care indică profeţii despre naşterea lui Isus. Veţi înţelege cum naşterea lui Isus
relatată în Noul Testament împlineşte fiecare dintre versetele profetice din Vechiul Testament.
 Faceţi o copie a acestui tabel cu versetele corecte potrivite pentru dvs., dar nu îi lăsaţi pe copii să
îl vadă.
 Faceţi copii ale versetelor pentru fiecare grup.
INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
1. Împărţiţi copiii în grupuri de 3 sau 4. Dacă aveţi posibilitatea, puneţi fiecare grup în câte un colţ
al sălii de clasă. Unul dintre grupuri poate merge chiar pe hol, ori în altă cameră, ca să lucreze.
Fiecare grup are nevoie de una sau mai multe Biblii, o copie a tabelului neterminat şi un creion.
2. ÎNAINTE de a-i împărţi pe copii în grupuri, explicaţi faptul că Dumnezeu a planificat ca Isus să
vină pe pământ chiar dinainte de a crea omul. Imediat după ce Adam şi Eva au păcătuit în
Grădina Eden, Dumnezeu le-a şi spus că va veni un Mântuitor. Vechiul Testament este plin de
versete care ne spun despre naşterea acestui Mântuitor, Mesia. Isus S-a născut în Israel, unde
se vorbea limba ebraică. Yeshua este numele lui Mesia. Yeshua este un cuvânt ebraic al cărui
rădăcină înseamnă mântuire: “Îl vei numi Yeshua [mântuire]” i-a spus un înger lui Iosif,
“deoarece El va mântui pe poporul Său de păcat.” Yeshua se traduce Isus în limba română.
Timp de mii de ani, poporul Israel, evreii, au aşteptat să Se nască Mesia, dar totuşi, când Isus S-a
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născut, mulţi dintre ei nu au crezut că El era Cel Promis.
De ce? Pentru că Isus nu era ceea ce se aşteptau ei. Vă amintiţi
când am tăiat a doua foaie de hârtie? Cei mai mulţi dintre
voi aţi crezut că vor fi trei bucăţi de hârtie când voi termina.
Nu am făcut ce v-aţi aşteptat voi. Deşi Dumnezeu a spus
despre naşterea Lui, Isus nu era ceea ce se aşteptaseră ei să fie.
Ei doreau un Mesia puternic, tare şi cu o armată mare pentru
a-i distruge pe duşmanii lor. Isus a venit însă să ne mântuiască
de păcatele noastre. Ei au înţeles greşit ceea ce avea să facă
Mesia. Vă amintiţi când v-am pus să ghiciţi cele 8 obiecte pe
care le aveam în cadourile mele? Trebuia să ghiciţi corect
doar 8 obiecte. Existau mii de versete scrise despre naşterea
lui Mesia. Ar fi fost imposibil ca cineva să ştie cu sute şi mii
de ani îaninte de naşterea lui Mesia când şi unde Se va naşte
Isus. Haideţi să citim câteva dintre aceste promisiuni şi să
vedem cum Isus a împlinit profeţiile făcute în perioada de
dinainte de El, despre care vorbeşte Vechiului Testament.
3. Arătaţi-le copiilor tabelul neterminat, pag. 10-11.
4. În funcţie de câte grupuri veţi avea, tăiaţi din tabel un număr egal
de versete din Vechiul Testament cu împlinirea în Noul
Testament pe care le veţi da grupurilor să le citească şi să scrie
pe scurt în spaţiul liber, cum versetul din Vechiul Testament se
împlineşte în versetul din Noul Testament.
5.
6.

ATENŢIE: Nu tuturor copiilor le
place să citească cu voce tare.
Întrebaţi dacă se oferă cineva
voluntar. Totuşi, când începeţi să
discutaţi versetele, încurajaţi-i pe
TOŢI copiii să spună câte ceva.
Nu permiteţi ca aceiaşi copii să
vorbească mereu. Pentru a-i ajuta
pe copiii timizi să vorbească,
cereţi-le părerea, apoi lăudaţi-i
pentru răspunsuri. Nu uitaţi că
nu trebuie să descurajaţi niciun
copil pentru părerea lui. Chiar
dacă nu sunteţi de acord, puteţi
spune: “Răspunsul tău este
interesant.” Sau puteţi spune:
“Răspunsul tău este diferit, nu
am mai auzit acest lucru.”
Copiii cărora li se dă ocazia să
vorbească, îşi vor aminti lecţia
un timp mai îndelungat.

Lăsaţi-i pe copii să lucreze astfel timp de 10-15 minute.
Plimbaţi-vă printre copii şi fiţi siguri că lucrează împreună şi nu
doar un singur copil din grup face toată treaba. Nu le oferiţi
niciun răspuns. Dacă nu îşi pot da seama singuri, puneţi-le întrebări care să îi îndrepte
către răspunsul corect pe care să îl găsească singuri. Vor învăţa mai mult în acest fel şi
vor ţine minte mai bine. Dacă le oferiţi dvs. răspunsurile, le vor uita în momentul în care au
terminat tabelul de completat.
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OBIECTIVE:
Copiii să înveţe şi să reţină prin metoda joc, ideea că profeţiile despre
naşterea lui Mesia s-au împlinit.

ÎNVĂŢAREA versetului biblic:

MATERIALE:
 Aceleaşi 8 cutii/pungi de
cadouri folosite la
Introducere
 2 Foi de hârtie A4 tăiate
în 4 pe orizontală
 Marker
 Scotch

Instrucţiuni înainte de oră:


Împărţiţi versetul biblic în 8 părţi (vedeţi mai jos).
 Scrieţi câte o parte a versetului pe fiecare foaie de
hârtie. Scrieţi destul de mare, ca toţi copiii să poată
citi versetul.


„Nu te teme, Marie; căci ai căpătat
îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi
iată că vei rămâne însărcinată şi
vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune
numele Isus...’’ Luca 1:30-31

După ce terminaţi perezentarea de la Lecţia Biblică, în timp ce începeţi învăţarea versetului
Biblic, lipiţi foile de hârtie cu scotch pe cutiile /pungile de cadouri folosite la introducere.

Nu te teme,
Marie;

căci ai căpătat
îndurare
înaintea lui
Dumnezeu

Şi iată că

vei rămâne
însărcinată

şi vei naşte un
Fiu, căruia

Îi vei pune
numele Isus

Luca 1:30-31

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
 Întrebaţi copiii cui i-ar plăcea să primească un cadou.
Luca
1:30 Chemaţi în faţă 8 copii şi daţi fiecăruia câte o cutie/pungă de cadouri.
31
 Asiguraţi-vă de faptul că le daţi cutiile/pungile de cadouri în aşa fel încât cuvintele versetului
să fie în ordine când copii vor sta unul lângă celălalt în faţa clasei.
 Ţinând cutiile cu versetul la vedere în faţa copiilor, citiţi versetul cu toată clasa de mai multe
ori.
 După a patra oară, cereţi unui copil din sală, care nu are un cadou în mână, să aleagă unul dintre
cadouri. Întoarceţi acel cadou aşa încât să nu se mai vadă scrisul pe el.
 Puneţi-i pe copii să spună împreună versetul din nou.
 Cereţi unui băiat să aleagă un al doilea cadou pe care îl întoarceţi să nu se mai vadă scrisul pe el.
 Doar băieţii să spună versetul.
 Alegeţi o fată să aleagă un alt cadou pe care îl întoarceţi să nu se mai vadă scrisul pe el.
 Doar fetele spun versetul.
 Invitaţi un copil care are cea mai apropiată zi de naştere de Crăciun să facă acelaşi lucru. Toţi
copiii născuţi în noiembrie, decembrie şi ianuarie spun versetul.
 Cineva care este îmbrăcat în roşu să aleagă un alt cadou pe care îl întoarceţi să nu se mai vadă
scrisul pe el. Toţi cei care sunt îmbrăcaţi cu roşu spun versetul. Apoi toţi cei îmbrăcaţi cu verde
fac acelaşi lucru.
 Întrebaţi a cui bunică face cele mai bune sarmale şi cereţi unuia dintre acei copii să aleagă un
cadou.
 Toţi cei care cred că bunica lor face sarmale bune trebuie să spună versetul.
 Întrebaţi cui îi place cozonacul şi alegeţi un copil care a spus da. Apoi toţi copiii cărora le place
www.KIDZROMANIA.com
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cozonacul să spună versetul împreună.
 În final întrebaţi cine are păr? Alegeţi un copil, apoi toţi copiii care au păr spun versetul
împreună.
 În acest moment nu ar mai trebui să se vadă niciun cuvânt scris pe cadouri, iar copiii să
ştie versetul pe de rost.

JOC


Împărţi-i pe copii în 2 sau 3 echipe, în funcţie de câţi sunt în grupă.
Puneţi cutiile şi pungile de cadouri una peste cealaltă, formând o piramidă. Trebuie să aveţi 3
cutii pe rândul de jos, 2 pe al doilea rând şi câte una în ultimele 3 rânduri (vezi imaginea). Toate
cutiile trebuie să aibă foile cu versetul în aceeaşi parte, iar cuvintele să fie în ordinea corectă
astfel încât să se poată citit versetul (versetul poate începe fie de sus, fie de jos; nu contează).
Piramida de cadouri trebuie să stea astfel, fără să fie susţinută de nimeni şi de nimic.
 Cronometraţi cât îi ia fiecărei echipă să îşi construiască piramida.
 Echipa care a făcut cel mai repede piramida, în ordinea corectă a cuvintelor din verset, câştigă şi
este felicitată.


OBIECTIVE:
Copiii să reţină că toate profeţiile despre naşterea lui MesiaMântuitorul- au fost împlinite. Nimeni altcineva în afară de

MATERIALE:
 Copie Xerox pag. 13
 Un creion pentru
fiecare copil

Dumnezeu nu ar fi putut face aceasta. Isus este cu adevărat Mesia.
INSTRUCŢIUNI înainte de oră:


Faceţi copie xerox pag. 13, una la doi copii.
 Pregătiţi totul aşa încât să puteţi da un formular fiecărui copil.
INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
1. Daţi fiecărui copil câte o jumătate de foaie, pag. 13, şi un creion.
2. Copiii vor citi şi vor completa spaţiile libere.
3. Lăsaţi-i pe copii să lucreze individual timp de 5 minute.
4. După ce copiii au lucrat singuri, discutaţi împreună cu toţi copiii
câteva minute folosindu-vă de întrebările de mai jos.

Provocaţi toţi copiii să ia parte la
discuţie, fiecare să-şi spună cel
puţin o dată părerea. Nu îi
încurajaţi doar pe cei mai vorbăreţi
să fie activi, ci apreciaţi-i şi pe cei
mai timizi sau mai puţin interesaţi.

5. Opriţi-vă după fiecare spaţiu liber completat şi cereţi copiilor să spună cum au completat ei, apoi
trageţi o scurtă concluzie după fiecare spaţiu liber completat, folosindu-vă de întrebările de mai
jos.
ÎNTREBĂRI:
1. (ISUS)
- Ce înseamnă acest nume ,,Isus’’ şi de unde vine el?
2. (VECHIUL TESTAMENT)
- Unde se află Vechiul Testament?
- Cum ne ajută versetele din Vechiul Testament - care vorbesc despre profeţia naşterii lui
Isus - să fim siguri că Isus este Dumnezeu?
www.KIDZROMANIA.com
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3. (PROFEŢII)
- Ce este o profeţie?
- Cum ne ajută pe noi să ştim că aceste profeţii despre naşterea lui Mesia s-au împlinit?
4. (MÂNTUITOR)
- De ce era nevoie să vină Mântuitorul?
- Ce înseamnă pentru fiecare dintre voi că Isus este Mesia, adică Mântuitorul?
5. (MARIA)
- De ce era imporatant ca Isus să se fi născut în Betleem? (Să împlinească profeţiile.)
6. (REGE)
- De ce este mai bine că Isus a venit să fie Mântuitor decât un ajutor fizic, un rege pentru
Israel, cum Îl aşteptau toţi?
7. (VIITORUL)
- Prin ce ştim că Dumnzeu cunoaşte viitorul, că El a avut în plan venirea lui Isus ca
Mântuitor şi de ce era nevoie de un Mântuitor?
8. (MEU)
- Cum adică doreşte Isus să fie şi Mântuitorul meu? Ce trebuie să fac eu pentru asta?
9. (COPIII ÎŞI SPUN PĂREREA)
- Dacă tu crezi că Isus este cel care a fost promis de Dumnezeu şi că El este Mântuitorul tău,
ce trebuie tu să faci?
RUGĂCIUNE de MULŢUMIRE:
Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire. De aceea, cereţi copiilor să închidă ochii şi
solicitaţi să se roage toţi cei ce doresc să o facă. Spuneţi copiilor cât de important este să fim
mulţumitori lui Dumnezeu pentru Domnul Isus, deci nu trebuie să ne fie ruşine să ne rugăm. Astfel îi
veţi încuraja discret pe toţi copiii să se roage.

OBIECTIVE:
Copiii să-şi reamintească printr-un joc recapitulativ că naşterea
lui Isus a fost profeţită cu mult timp înainte să se întâmple.
INSTRUCŢIUNI înainte de oră:


Faceţi copii xerox cu jocul, pag. 14-16.
Lipiţi cele două coli cu jocul, una în continuarea celeilalte.
 Faceţi cocoloaşe de hârtie diferite ca şi culoare (mototoliţi o bucată de
hârtie să fie ca o mică minge). Aceştia sunt pe post de pioni.
 Tăiaţi 6 fâşii de hârtie şi pe fiecare fâşie scrieţi un număr de la 1 la 6.
Îndoiţi fâşiile să nu fie văzute numerele.


MATERIALE:
 Copii xerox pag.
14-16
 Două hârtii
colorate diferit
 Lipici/scotch
 Hârtie albă
 Foarfece
 Marker

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
1. Împărţiţi copiii în 4-6 grupe a câte cel mult 5 copii.
2. Denumiţi grupele în funcţie de culoarea cocoloşului de hârtie care o reprezintă. Cocoloşii de
hârtie reprezintă pionii de joc.
3. Faceţi mai multe copii xerox cu jocul, tot atâtea fâşii cu numere de la 1-6 şi copii xerox cu
întrebările, pag. 16, şi tot atâtea liste cu acţiuni, pag. 16. La o tablă de joc se pot juca 2-3 echipe
şi mai multe fâşii îndoite cu numere de la 1 la 6. Apoi împărţiţi câte două-trei grupe la fiecare
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tablă de joc.
4. Spuneţi că fiecare echipă trebuie să extragă pe rând câte un număr. Echipa care va alege prima
cifra 6, va începe jocul.
5. Fâşiile cu numere se pun la loc de fiecare dată după ce sunt folosite, fiind îndoite ca să nu se
vadă numerele. Ele ţin loc de zar.
6. Înaintarea ,,pionilor’’ pe tableta de joc se face în funcţie de numărul extras de fiecare echipă şi
de cerinţele notate pe tabla de joc.
7. Căsuţele care au o stea roşie, galbenă sau verde, cer să se răspundă la o întrebare pe care un
copil din echipa respectivă a extras-o din setul de întrebări, pag.16.
8. Căsuţele cu o stea albastră indică o acţiune extrasă de un copil din echipa respectivă.
ATENŢIE! Luaţi lista cu acţiuni, pag. 16. Tăiaţi fiecare acţiune într-o fâşie, aşa încât să le
puneţi pe toate pe masa de joc în faţa copiilor separat de fâşiile cu întrebări şi de fâşiile care ţin
loc de zar.
9. Când o echipă nimereşte o căsuţă pe care scrie STOP, toţi copiii din grupa respectivă se opresc
şi fac ceea ce spune cerinţa.
10. Echipa care a ajuns prima la capătul jocului este câştigătoare.
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OBIECTIVE:
Copiii să îşi amintească şi prin acest moment că Domnul Isus S-a
născut întocmai cum s-a profeţit cu mult timp în urmă.
INSTRUCŢIUNI înainte de oră:


Tăiaţi câte un set de piese pag. 9, o pagină la patru copii.
 Pregătiţi o coală A4 de hârtie colorată, una de copil.

MATERIALE:
 Copie xerox pag. 9,
una la 4 copii
 Coli A4 de hârtie
colorată sau coli A4
de hârtie albă şi
creioane colorate
 Foarfece
 Lipici

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
1. Daţi fiecărui copil câte un set cu 4 piese: Maria, două braţe şi pruncul Isus.
2. Daţi fiecărui copil o coală A4 colorată pe care o vor îndoi în două. Dacă nu aveţi hârtie
colorată, copiii o pot colora cu creioane colorate.
3. Copiii vor colora după dorinţă proprie cele patru piese primite.
4. Copiii vor decupa piesele.
5. Copiii vor lipi pe Maria pe prima foaie a felicitării.
6. Braţele vor fi lipite doar în punctele marcate cu X, vezi imaginea alăturată.
x
Astfel pruncul Isus poate fi pus în braţele Mariei fără a fi lipit. Copiii pot
lua pe Isus din braţele Mariei ori de câte ori doresc.
7. Scrieţi versetul de memorat în interiorul felicitării.
www.KIDZROMANIA.com

X

LUCRU MANUAL: O pagină la 4 copii.
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Vizuale LECŢIA BIBLICĂ Doar pentru copii

VERSETE DIN
VECHIUL TESTAMENT
Genesa 3:15

VERSETE DIN
NOUL TESTAMENT
Galateni 4:4

Isaia 7:14

Matei 1:18-25

Isaia7:14

Luca 1:26-35

Mica 5:2

Matei 2:1

Mica

Luca 2:4-7

Psalmii 2:7

Matei3:7

Psalmii 2:7

Marcu 1:11

Psalmii 2:7

Luca 3:22

Psalmii 2:16

Ioan 20:19-20

Psalmii 22:18

Ioan 19:23-24

Isaia 9:1-7

Matei 4:12-16

Isaia 53:3

Matei 27:20-25

Isaia 53:12

Matei 27-38

Isaia 53:12

Marcu 15:27

www.KIDZROMANIA.com

CE SPUN ACESTEA DESPRE
ISUS

Isaiah 53:12

Mesia cel profeţit –Şcolari 11
Vizuale LECŢIA BIBLICĂ Doar pentru copii

Isaia 53:12

Ioan 19:30

Zaharia 9:9

Matei 21:1-4

Psalmii 68:18

Luca 24:51

Pslamii 68:18

Faptele Apostolilor 1:9

Osea 11:1

Matei 2:13-15

Doar pentru învăţători:

- TABELUL COMPLETAT–
Faceţi o copie, pentru a avea cu dvs. în clasă tabelul completat. Tabelul pentru copii NU este în
aceeaşi ordine ca tabelul pentru învăţători. Împărţiţi copiii în câteva grupe. Daţi fiecărei grupe câteva
versete de citit din VT, cu împlinirea în NT. Copiii vor citi din Biblie, atât din VT cât şi din NT, şi
vor scrie ce au înţeles ei. Am folosit aceleaşi versete de mai multe ori, ca toate grupurile să poată
învăţa câte ceva despre naşterea lui Isus Hristos. Pentru copiii mai mici, puteţi să alegeţi 3 sau 5
versete şi să le faceţi împreună ca şi clasă. Versetele vor fi citite de cât mai mulţi copii, apoi
discutaţi împreună cum versetul din NT împlineşte profeţia din VT.

VERSETE DIN
VECHIUL TESTAMENT

VERSETE DIN
NOUL TESTAMENT

CE SPUN ACESTEA DESPRE
ISUS

Zaharia 9:9

Matei 21:1-4

Călare pe un măgăruş

Psalmii 68:18

Luca 24:51

Înălţarea la Cer

Pslamii 68:18

Faptele Apostolilor 1:9

Înălţarea la Cer

Osea 11:1

Matei 2:13-15

A plecat în Egipt când era copil.
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Vizuale LECŢIA BIBLICĂ Doar pentru învăţători
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Isaia 53:12

Matei 27-38

Răstignit alături de tâlhari

Isaia 53:12

Marcu 15:27

Răstignit alături de tâlhari

Isaia 53:12

Ioan 19:30

Respins

Genesa 3:15

Galateni 4:4

Mesia - odrasla unei femei

Isaia 7:14

Matei 1:18-25

Naşterea lui Mesia din fecioară

Isaia 7:14

Luca 1:26-35

Naşterea lui Mesia din fecioară

Mica 5:2

Matei 2:1

Născut în Betleem

Mica

Luca 2:4-7

Născut în Betleem

Psalmii 2:7

Matei 3:7

Numit Fiul lui Dumnezeu

Psalmii 2:7

Marcu 1:11

Fiul lui Dumnezeu

Psalmii 2:7

Luca 3:22

Fiul lui Dumnezeu

Psalmii 22;16

Ioan 19:18

Mâinile şi picioarele străpunse

Psalmii 2:16

Ioan 20:19-20

Mâinile şi picioarele străpunse

Psalmii 22:18

Ioan 19:23-24

Au tras la sorţ haina Lui.

Isaia 9:1-7

Matei 4:12-16

Şi-a început lucrarea în Galileea.
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Vizuale APLICAŢIE PRACTICĂ
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Cu mult timp înainte ca ...................... să se nască în .........................................., ni se spune
despre unele ........................ care vorbeau despre faptul că în viitor se va naşte un .............................
Biblia spune în Noul Testament că aceste profeţii s-au ............................., iar Isus S-a
născut exact aşa cum spuneau ele cu mult timp înainte.
Biblia spune că Isus S-a născut din fecioara .........................
Pentru că mulţi dintre evreii de atunci credeau că Isus va veni ca un .................., unii nu au
crezut că El este Mesia. Ei nu puteau înţelege misiunea Lui. Dar Dumnezeu avea un plan
perfect. Dumnezeu cunoaşte trecutul, prezentul şi ........................... Dumnezeu Tatăl a ştiut că doar
Fiul Său, Isus, va putea aduce mântuirea pe pământ.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru Isus care a venit pe pământ ca să fie şi
Mântuitorul .............
De aceea, eu vreau să fac pentru El următoarele: ...............................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Cu mult timp înainte ca ...................... să se nască în .........................................., ni
se spune despre unele ........................ care vorbeau despre faptul că în viitor se va naşte
un .............................
Biblia spune în Noul Testament că aceste profeţii s-au ............................., iar Isus S-a
născut exact aşa cum spuneau ele cu mult timp înainte.
Biblia spune că Isus S-a născut din fecioara .........................
Pentru că mulţi dintre evreii de atunci credeau că Isus va veni ca un .................., unii nu au
crezut că El este Mesia. Ei nu puteau înţelege misiunea Lui. Dar Dumnezeu avea un plan
perfect. Dumnezeu cunoaşte trecutul, prezentul şi ........................... Dumnezeu Tatăl a ştiut că doar
Fiul Său, Isus, va putea aduce mântuirea pe pământ.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru Isus care a venit pe pământ ca să fie şi
Mântuitorul .............
De aceea, eu vreau să fac pentru El următoarele: ...............................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Vizuale JOC RECAPITULATIV
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Viaţa fără
Dumnezeu este mai
grea.

Păcatul te duce
înapoi.
Mergi 3
căsuţe
înainte!

ÎNAPOI

Stai o tură!
Încrede-te în
Dumnezeu că
are un plan
bun.

TOŢI

Păcatul pare
plăcut, dar
există pedeapsă.

Păcatul a intrat
în lume.

SCURTĂTURĂ

Dumnezeu a creat omul
pentru
părtăşie.

Dumnezeu
Ai spus cuiva
despre Isus?
Mergi 3 căsuţe
Înainte!
Rugăciunea
ajută mereu.
Dacă te-ai rugat
azi, mergi 3
căsuţe
înainte!

Ai citit azi din
Biblie? Dacă
DA, mergi direct la FINISH!

Timpul
Vechiului
Testament
START
www.KIDZROMANIA.com

Isus a venit ca toţi
să fie mântuiţi.

Trebuie să te
hotărăşti dacă
vrei să-L urmezi pe
Dumnezeu, sau nu.

Vizuale JOC RECAPITULATIV

Mesia cel profeţit –Şcolari 15

Cine mi-a spus
numele
Pruncului?
Mergi pe
oricare
dintre
drumuri!

Nu este loc
la han,
mergi
înapoi 4
căsuţe la
celălat
drum!

FINISH

TOŢI!

Spune versetul
dememorat
sau stai o
tură!

Mergi 2
căsuţe
Găseşte-L
pe Isus
repede

SCURTĂTURĂ

Mergi 2
căsuţe

Nu este loc la
han, mergi
înapoi 5
căsuţe pe alt
drum!

Găseşte-L pe
Isus repede!

Dă-I un dar lui Isus!
Spune ceva ce vei face tu
pentru El.

TOŢI
Când ţi-ai cerut
ultima oară iertare
De la Dumnezeu?

Numai dacă vrei.

El pregăteşte
un loc pentru
tine.

Mă voi
întoarce
curând.

Opreşte-te la
cruce, răspunde la
întrebare şi ia o
căsuţă liberă
atunci când
doreşti!

Isus a înviat. Sari trei
căsuţe şi mergi mai departe.
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Vizuale JOC RECAPITULATIV
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Faceţi o copie a acţiunilor indicate şi o copie cu întrebări pentru fiecare grupă care joacă Jocul
Recapitulativ. Decupaţi fiecare acţiune şi întrebare. Nu amestecaţi întrebările cu acţiunile, ci puneţi-le
separat. Acţiunile se folosesc când un copil se opreşte la o stea albastră. Întrebările sunt pentru toate
celelalte stele.

Sari de 5 ori într-un picior!

Întoarce-te la colegul din dreapta şi atinge-i uşor capul de 3 ori!

Du-te 3 paşi înapoi!

Aplaudă şi sari în acelaşi timp de 10 ori!

Loveşte-ţi uşor capul şi genunchiul stâng de 6 ori!
ÎNTREBĂRI:
Cine poate şti ce va fi în viitor?

De unde vine şi ce înseamnă cuvântul Yeshua?

Ce aşteptau oamenii de la Domnul Isus?

De ce i-a spus îngerul Mariei să nu se teamă?

Unde a spus profeţia că Se va naşte Isus şi unde S-a născut El?

Spune o profeţie din Vechiul Testament care s-a împlinit în Noul Testament.

Spune o profeţie din Vechiul Testament care s-a împlinit în Noul Testament.

Spune o profeţie din Vechiul Testament care s-a împlinit în Noul Testament.

De ce este important să ştim ce profeţie din Vechiul Testament s-a împlinit în Noul Testament?

Spune versetul biblic.
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