LecŃia 5
Împlinirea profeŃiilor
Text Biblic: Luca 2:21-40
Verset cheie: Luca 2:40
Obiective: Copiii să înŃeleagă ce s-a întâmplat când Isus a fost adus la Templu şi cum au
fost împlinite profeŃiile lui Simeon.
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. LecŃie :
În timp ce copiii lucrează la pagina de colorat, învăŃătorul le vorbeşte din Biblie despre
împlinirea profeŃiilor, pe baza textului din Evanghelia după Luca 2:21-40, prin metoda
povestire.
Sugestie: Se pot folosi diferite metode de povestire care să capteze atenŃia copiilor.
Pentru grupele mai mici, o metodă de povestire ar fi aceea de-a folosi foaia de colorat
sau o Biblie cu imagini viu colorate, punând degetul pe fiecare personaj atunci când este
vorba de el. Tonul vocii este foarte important în povestire. Vocea este bine să fie cât mai
flexibilă şi să varieze în funcŃie de fiecare personaj: mai tare, mai încet, mai mirat, mai
bucuros etc. Copiii sunt captaŃi când vocea variază de la tare la încet, de la serios la
vesel.
În Biblie ni se povesteşte despre doi oameni speciali care au confirmat că profeŃiile cu
privire la naşterea Mântuitorului s-au împlinit.
Când Pruncul Isus a fost adus la Templu ca să fie tăiat împrejur, un obicei al evreilor
după Legea lui Moise, a venit acolo un om cu numele Simeon, care trăia în Ierusalim. El
era un om sfânt înaintea Domnului. Duhul Lui Dumnzeu era peste Simeon şi el aştepta pe
Mesia. Duhul Domnului l-a înştiinŃat că nu va muri până ce nu va vedea pe Cristosul
Domnului. Aşa a ajuns el să-L vadă pe Prunc, mânat fiind de Duhul Domnului. Simeon
L-a luat în braŃe pe Isus şi L-a binecuvântat pe Dumnezeu zicând: ,,Acum pot muri în
pace, căci ochii mei au văzut mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o pentru toate popoarele,
Lumina care să lumineze neamurile şi slava poporului Tău, Israel.’’ PărinŃii Copilului se
mirau de cuvintele acestui bătrân. Apoi, Simeon i-a binecuvântat şi pe părinŃi,
vorbindu-le profetic despre Prunc şi zicând că El va stârni multă împotrivire, doborând pe
unii şi ridicând pe alŃii. (Se referea desigur la evenimentele ce aveau să se întâmple
imediat ce Isus îşi va fi început lucrarea pe pământ, atunci când preoŃii, fariseii şi
cărturarii erau loviŃi de cuvintele Mântuitorului, ce petrecea mai mult timp în preajma
celor sărmani şi necăjiŃi). Apoi, Simeon s-a adresat şi Mariei profetic, spunând: ,,Sufletul

tău va fi străpuns de o sabie.’’ (Se referea la suferinŃa Mariei de a-şi vedea Fiul răstignit).
Acolo mai era şi o proorociŃă (profetesă) în vârstă de optzeci şi patru ani care slujea lui
Dumnezeu în Templu cu post şi rugăciuni. A venit şi ea de L-a văzut pe Prunc şi a
început să-L laude pe Dumnezeu şi să vorbească tuturor spunând că El este Mântuitorul.
II. ActivităŃi
1. Versetul Biblic.
Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înŃelepciune şi harul lui Dumnezeu era
peste El. Luca 2:40
a. ÎnvăŃătorul citeşte cu voce tare versetul biblic
b. ÎnvăŃătorul explică versetul biblic copiilor, folosind câteva cuvinte cheie:
Pruncul (se referă la Pruncul Isus, Fiul lui Dumnezeu), creştea (era ca orice alt copilaş),
se întărea (era plin de puterea lui Dumnezeu), era plin de înŃelepciune (avea
înŃelepciunea lui Dumnezeu în El), harul lui Dumnezeu era peste El (făcea lucruri mari
prin Duhul lui Dumnezeu).
AplicaŃii:
Dacă eşti copilul lui Dumnezeu şi tu creşti, te întăreşti, şi eşti plin de înŃelepciune. Iar
harul Domnului este peste tine.
c. ÎnvăŃătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic prin diferite metode: joc,
concurs etc.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinŃelor:
¤ DaŃi numele unui profet care a vorbit despre venirea lui Mesia.
¤ De ce au adus părinŃii pe Pruncul Isus, atât de mic, la Templu?
¤ Cu cine s-au întâlnit Iosif şi Maria la Templu?
¤ Ce a spus Simeon despre Prunc?
¤ Ce i-a spus Simeon Mariei?
¤ S-au împlinit cuvintele lui Simeon cu privire la Prunc şi la Maria?
¤ Ce a făcut proorociŃa Ana când a văzut pe Copilaşul Isus?
¤ Cum creştea Pruncul?
II. Concluzie
ProfeŃiile cu privire la venirea lui Mesia s-au împlinit. Biblia, cum am văzut şi-n lecŃia de
astăzi, confirmă acest lucru. Chiar şi vorbele profetice ale lui Simeon s-au împlinit.
Într-adevăr Isus a stârnit multă împotrivire pe pământ, iar Maria a simŃit acea durere
sfâşietoare la răstignirea Mântuitorului, aşa cum îi spusese Simeon. Mai există însă şi alte
profeŃii în Biblie care încă nu s-au împlinit, de exemplu, aceea că Isus va reveni. Cei
mântuiŃi cred în această profeŃie şi aşteaptă ca Domnul Isus să revină, într-o zi, pe nori
să-i ia în Cer la Tatăl. Tu crezi în această mare profeŃie? AştepŃi şi tu împlinirea ei?

