LECŢIA

Primele colinde

12 decembrie

Anul A
Trimestrul 4
Lecţia 11

ÎNCHINARE

Suntem recunoscători pentru nașterea Domnului Isus.

Referinţe
Luca 2,8-14; Hristos, Lumina lumii, pag. 47-49, în original.

Text de memorat
„Orice dar desăvârșit este de sus.” (Iacov 1,17)

Obiective
În această lecţie, copiii
• vor afla că Isus este darul preţios al lui Dumnezeu pentru noi,
• vor simţi bucuria de a-I da slavă lui Dumnezeu pentru nașterea lui
Isus, asemenea îngerilor,
• vor răspunde, intonând cântece prin care să Îi mulţumească lui
Dumnezeu pentru nașterea Domnului Isus.
Mesajul lecţiei

Isus este cel mai preţios dar de la Dumnezeu.

Pregătirea instructorului
O privire asupra lecţiei

Aprofundarea studiului

Din ceruri vine un înger care are bucuria de a
le aduce păstorilor vestea că Isus S-a născut. El
le spune și locul unde Îl pot găsi. Păstorii sunt
uimiţi. Apoi vin mai mulţi îngeri și cântă un imn
minunat în auzul păstorilor. Aceștia, speriaţi la
început, se liniștesc și se bucură auzind
cântarea.

„Oamenii nu știau lucrul acesta, dar vestea a
umplut cerul de bucurie. Cu un interes tot mai
profund și mai călduros, fiinţele sfinte din lumea
luminii erau atrase spre pământ. Lumea întreagă
era mai strălucitoare datorită prezenţei Sale.
Deasupra dealurilor Betleemului s-a adunat o
mulţime imensă de îngeri. Ei așteptau semnalul
de a aduce lumii vestea cea bună. Dacă ar fi fost
credincioși în răspunderea încredinţată lor,
conducătorii lui Israel ar fi putut să aibă parte de
bucuria de a vesti nașterea lui Isus. Dar acum ei
au fost lăsaţi la o parte.” (Hristos, Lumina lumii,
pag. 47, în original)
„Toată câmpia a fost luminată de puternica
strălucire a oștirilor lui Dumnezeu. Pământul era
tăcut și cerul, aplecat să asculte imnul:

O lecţie despre comunitate
Îngerii și-au manifestat bucuria pentru
întruparea lui Isus, prin cântecul pe care l-au
intonat înaintea păstorilor. Deseori, noi uităm să
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că L-a trimis pe
Isus să moară în locul nostru. Și noi avem nevoie
să ne exprimăm bucuria și să ne închinăm Celui
care a făcut posibilă mântuirea noastră.
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UNSPREZECE
Desfășurarea lecţiei
SECŢIUNEA LECŢIEI

MINUTE

ACTIVITĂŢI

MATERIALE NECESARE

Bun venit

Pe măsura
sosirii

Întâmpinaţi-i pe elevi la ușă;
ascultaţi-le motivele de
bucurie sau de îngrijorare.

1. Activităţi de
pregătire

Max. 10

A. Înger din hârtie
B. Turma de oi
C. Cartea cu poveste
(opţional)

Șablon de înger (vezi pagina 116) articole de
papetărie, aţă groasă, perforator, creioane.
–
O carte cu povestea despre nașterea lui
Isus

* Rugăciune și
laudă

Max. 10

Vezi pag. 93. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Cărţi de cântări, broșura cu vești
misionare.

2. Lecţia biblică

Max. 20

Experimentarea povestirii

Costume biblice, costume pentru îngeri.

Text de memorat

Biblii

3. Aplicarea lecţiei

Max. 15

Studiu de caz

–

4. Transmiterea
lecţiei

Max. 15

Împarte mâncarea

–

’Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte
Și pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui!’
O, dacă familia omenească ar putea
recunoaște astăzi imnul acesta! Declaraţia
făcută atunci și imnul cântat atunci vor crește
până la încheierea vremii și vor răsuna până la
marginile pământului.” (Hristos, Lumina lumii,
pag. 48, în original)

Decorarea sălii
Adăugaţi la decorul deja existent „un cor de
îngeri” (vezi Activitatea de pregătire A). Un
îngeraș deasupra staulului (cumpărat de la
raionul cu decoraţii de sezon) va crea o
atmosferă de bucurie în sală.

Predarea lecţiei
Bun venit
Întâmpinaţi-i pe copii la ușă cu un bun venit. Întrebaţi-i cum a fost săptămâna care a trecut – care
sunt motivele lor de bucurie sau de îngrijorare. Întrebaţi-i dacă există întâmplări legate de lecţia
trecută, pe care ar dori să le povestească. Începeţi activitatea de pregătire pe care aţi ales-o.

1
Activităţi de pregătire
Selectaţi una sau mai multe dintre următoarele activităţi, în funcţie de situaţia clasei dumneavoastră.
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A. Îngeri din hârtie
Materiale necesare:







Șablon de înger (vezi pagina 116),
articole de papetărie,
aţă groasă,
perforator,
creioane.

Fiecare copil să decoreze un decupaj de înger (vezi pagina 116). Un adult îl poate ajuta pe
fiecare copil să-și scrie numele pe înger, să perforeze și să prindă îngerul cu o aţă, astfel încât să
atârne în sală.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Îngerii lui Dumnezeu sunt mesagerii
și ajutoarele Sale. Cum credeţi că i-au ajutat pe Maria și pe Iosif în drumul lor spre Betleem? Da,
Dumnezeu i-a trimis pe îngeri ca să-i ocrotească. El îi trimite pe îngeri astăzi și la noi, ca să ne
ocrotească. Atunci când S-a născut Isus, Dumnezeu i-a trimis pe îngeri să le spună unor oameni
lucrul acesta și să cânte imnuri de laudă. Îngerii ne ajută să ne amintim că:

Isus este cel mai preţios dar de la Dumnezeu pentru noi.
Repetaţi împreună cu mine.

B. Turma de oi
Spuneţi: Oile au pui care se numesc miei, iar mieilor le place să alerge și să sară. Însă oile
mame doresc să-și ţină puii aproape. Noaptea, de obicei, păstorii își duc turma într-un loc sigur,
numit ţarc. (Delimitaţi un loc în sală, pe care să-l numiţi ţarc.) Să zicem că voi sunteţi mieii, iar noi,
adulţii, suntem păstorii. Când spun „Start!”, începeţi să vă purtaţi ca niște miei, alergând pe
pășune. Păstorii vă vor prinde și vă vor duce în ţarc.
Spuneţi „Start!” și lăsaţi-i pe copii să se miște prin sală, până când adulţii îi duc pe toţi în locul
stabilit.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Sunteţi niște alergători sprinteni, dar și
niște mielușei ascultători. Astăzi am avut câţiva păstori. Dar de multe ori un singur păstor are grijă
de multe oi și de mulţi miei. Credeţi că este ușor pentru păstor? De ce?
În povestirea de astăzi, câţiva păstori au învăţat că

Isus este cel mai preţios dar de la Dumnezeu pentru noi.
Acesta este un gând pe care să ni-l amintim. Repetaţi împreună cu mine.

C. Cartea cu poveste
Materiale necesare:



Opţional – o carte cu povestea despre nașterea lui Isus.

Citiţi-le copiilor dintr-o carte ilustrată despre nașterea Domnului Isus.
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Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: Este un motiv de sărbătoare faptul că Isus S-a născut ca să trăiască pentru noi?
(Răspunsurile variază.) Spuneţi: Să nu uităm că

Isus este cel mai preţios dar de la Dumnezeu pentru noi.
Este un motiv de bucurie nu numai în această perioadă a anului, ci în fiecare zi.

2
Lecţia biblică
Experimentarea povestirii
Materiale necesare:




Costume biblice,
costume de îngeri.

Personajele, în ordinea apariţiei
•
Maria și Iosif
•
îngeri cu aripi
•
păstori cu turbane
•
Gabriel
Dacă aveţi deja un decor de staul, începeţi
povestirea lângă locul acela. Dacă nu, alegeţi un
loc din cameră unde să fie staulul în care S-a
născut Isus.
Apoi alegeţi un alt loc unde să fie păstorii
care își vegheau oile.
Copiii trebuie să asculte povestirea și să imite
acţiunile descrise. La început, poate că vor avea
nevoie de imbold și încurajări. Dacă este
necesar, câţiva adulţi să vă asiste.
Pregătirea scenei: Maria și Iosif sunt în staul;
îngerii se adună în jur; păstorii se află pe deal.
Îngerii priveau cu încântare la Pruncul Isus,
care de-abia Se născuse. Se uitau la mama Lui,
care Îl învelea în scutece călduroase. Maria L-a
legănat și L-a culcat în iesle.
Însă lumea nu știa de această minune.
Nimeni nu mai era acolo, pentru a-L întâmpina
cum se cuvine pe Împăratul nou-născut. Îngerii
doreau să-și împartă bucuria cu altcineva, dar
toţi oamenii din Betleem dormeau. Pe cine să
anunţe?
(Păstorii stau în grup.) În noaptea aceea, pe
dealurile din jur se aflau niște păstori, care își
păzeau oile. Poate că tocmai vorbeau despre Cel

pe care Dumnezeu Îl promisese de mult timp
pentru mântuirea lor. Dumnezeu făgăduise că va
trimite un Mântuitor, iar ei se rugau pentru ca
nașterea Lui să aibă loc cât mai curând.
Îngerii i-au văzut pe păstori. Și s-au gândit să
le spună despre Pruncul Isus.
Deodată, păstorii au fost înconjuraţi de o
lumină puternică. În văzduh a apărut un înger.
(Un înger stă înaintea păstorilor cu aripile
întinse.) Nu mai văzuseră niciodată așa ceva.
Această vedenie îi speria. Și-au acoperit ochii cu
mâinile pentru a se feri de lumină. (Păstorii își
acoperă ochii.) Apoi l-au auzit pe înger vorbind.
– Nu vă temeţi, le-a spus îngerul. Vă aduc
vești bune, de mare bucurie. Astăzi, în cetatea lui
David, vi S-a născut un Mântuitor, care este
Hristos, Domnul. Mergeţi să-L vedeţi. Îl veţi găsi
într-un staul.
(Vin și alţi îngeri.) Deodată, mai mulţi îngeri
s-au unit cu primul, care le vorbise. Cerul
strălucea de sute de îngeri îmbrăcaţi în slavă.
Aceștia cântau un imn nemaiauzit pe pământ. Iar
păstorii priveau și ascultau înmărmuriţi.
(Îngerii ridică braţele și cântă.) „Slavă lui
Dumnezeu în locurile preaînalte”, cântau îngerii
cu bucurie. „Și pace pe pământ, între oameni.”
Erau atât de fericiţi să aducă vestea despre
nașterea lui Isus! Cântecul lor minunat izvora din
inimă, transmiţând o fericire de nedescris. Era un
cântec de laudă pentru darul preţios al vieţii lui
Isus.
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Spuneţi: Și noi dorim să-I cântăm lui
Dumnezeu imnuri de laudă pentru darul preţios
pe care îl avem în Isus. Acesta este adevăratul
motiv pentru care sărbătorim nașterea
Domnului. Nu uitaţi:
Isus este cel mai preţios dar al lui
Dumnezeu pentru noi.
Repetaţi împreună cu mine.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: De ce cântau îngerii?
(Pentru că erau fericiţi că Isus Se născuse.)
Spuneţi: Cum credeţi că suna cântecul lor? (Era
cea mai frumoasă muzică auzită vreodată, o
muzică cerească etc.) Cum credeţi că s-au
simţit păstorii? Ce aţi fi simţit dacă i-aţi fi auzit
pe îngeri cântând? Să ne amintim că
Isus este cel mai preţios dar al lui
Dumnezeu pentru noi.
Repetaţi împreună cu mine.

Studiul biblic
Materiale necesare:



Biblia.

Pentru a începe această activitate, cântaţi un
cântec despre Scriptură.
Deschideţi Biblia la Luca 2,8-14 și spuneţi:
Aici se află povestirea noastră în Cuvântul lui

Dumnezeu, Biblia. Ţineţi Biblia astfel încât copiii
să poată vedea textele pe care le indicaţi, pe
măsură ce citiţi, parafrazând, dacă este
necesar.
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: De ce credeţi că se speriaseră
păstorii când a venit îngerul să le vorbească?
Vouă v-ar fi fost teamă? Care este mesajul
special pe care l-a transmis îngerul păstorilor?
Unde aveau să-L găsească păstorii pe Isus? Ce
s-a întâmplat atunci când au venit și ceilalţi
îngeri? Vouă vă place să cântaţi imnuri de
laudă pentru Domnul Isus? Să cântăm și noi
acum unul.

Text de memorat
Deschideţi Biblia la Iacov 1,17 și spuneţi: Aici
se află textul de memorat în Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia. Citiţi textul cu voce tare, apoi
învăţaţi-i și pe copii, folosind gesturile propuse
mai jos:
„Orice dar desăvârșit Mimaţi că ţineţi în palme
un dar.
este de sus.”

Arătaţi în sus.

Iacov 1,17

Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.

Repetaţi până ce copiii se familiarizează cu
textul.

3
Aplicarea lecţiei
Acordaţi timp pentru răspunsuri: Ce cântece
cunoașteţi despre nașterea Domnului Isus? Ce
vă spun aceste cântece despre Isus? (El S-a
născut într-un staul, a fost culcat într-o iesle,
îngerii au venit să cânte etc.) Ce credeţi, erau
vesele cântecele îngerilor? (Da.) Să ne gândim
și noi ce cântece am putea cânta despre
nașterea lui Isus. Enumeraţi cântecele și alegeţi
împreună care sunt primele trei preferate.
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Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: Care sunt ocaziile în care cântaţi?
(Când sunt fericiţi, la Școala de Sabat etc.)
Cântaţi atunci când sunteţi veseli sau când
încercaţi să vă înveseliţi? (În ambele cazuri.)
Păstraţi lista cu cele trei cântece și treceţi la
activitatea următoare.
Ce faci atunci când vezi că se întâmplă ceva

LECŢIA 11

Rugăciune și laudă
Părtășie
Povestiţi în clasă acele întâmplări potrivite, pe care vi le-au relatat copiii la ușă, când i-aţi
primit în clasă. Uraţi-le un bun venit special vizitatorilor și prezentaţi-l pe fiecare pe nume.
Anunţaţi zilele de naștere sau evenimentele speciale.
Cântece sugerate
Ciripit de păsărele
„Umil veni pe lume”, nr. 35
„Ca om sărac”, nr. 36
Misiune

Flori și stele
„Doamne, ce favoare”, nr. 21
„Cântec la iesle”, nr. 33
„Colo-ntr-o iesle”, nr. 39

Citiţi o experienţă misionară.
Daruri
Spuneţi: Isus este cel mai preţios dar de la Dumnezeu pentru noi.
Pentru că ne iubește, noi Îi aducem darurile noastre. Să cântăm un cântec în timpul
colectei.
Rugăciune
Spuneţi: Isus este cel mai preţios dar de la Dumnezeu pentru noi.
Putem să-I arătăm că Îl iubim când Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că ni L-a dăruit.
Spuneţi, iar copiii să repete după dumneavoastră: Îţi mulţumim, Tată ceresc, pentru că
ne-ai oferit acest dar preţios, pe Isus, Fiul Tău. Amin.
Notă: Pregătiţi și trimiteţi-le părinţilor o notă în care să le solicitaţi colaborarea. Ei îl vor
ajuta pe copilul lor să pună deoparte hăinuţe, jucării, pleduri etc., pe care să le aducă la
Școala de Sabat pentru acţiunea de binefacere care va avea loc peste două săptămâni
(sau mai devreme, dacă doriţi).

4
Transmiterea lecţiei
Puteţi stabili cu responsabilul de la Școala de
Sabat-adulţi un moment în care copiii să poată
cânta în sală trei cântece. Dacă este posibil,
organizaţi o vizită la un azil de bătrâni, cu ocazia
căreia copiii să cânte, iar biserica să susţină prin
resursele sale un program care să amintească
de împrejurările nașterii Domnului. Spuneţi: Să

repetăm cele trei colinde, pe care le preferaţi.
Dorim să le cântăm unui grup de adulţi: fie
pentru fraţii de la Școala de Sabat, fie pentru
niște bătrâni. Repetaţi cele trei cântece alese la
activitatea precedentă. Spuneţi: Vom repeta
până le vom ști foarte bine.
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Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Cum vă simţiţi gândindu-vă
că veţi cânta pentru altcineva? Cum credeţi că
se vor simţi cei care vă vor asculta? Doriţi din
toată inima să le cântaţi altora despre Isus? Să

nu uităm că dorim să cântăm pentru că astfel Îl
lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile Sale.
Isus este cel mai preţios dar al lui
Dumnezeu pentru noi.
Repetaţi împreună cu mine.

Încheiere
Cântaţi un cântec despre îngeri sau unul de rămas-bun.
Rugaţi-vă, iar copiii să repete după dumneavoastră: Îţi mulţumim, Tată
ceresc, pentru că ne-ai oferit un dar atât de preţios, în Domnul Isus. Amin.

Material pentru
Lecţia 11

copii

Primele colinde

Referinţe: Luca 2,8-14; Hristos, Lumina lumii, pag. 47-49, în original.
Text de memorat: „Orice dar desăvârșit este de sus.” (Iacov 1,17)
Mesaj: Isus este cel mai preţios dar de la Dumnezeu.

minunat? Dorești să-i spui și altcuiva? Ai simţit
vreodată dorinţa de a cânta?
Noaptea în care S-a născut Isus a fost cu totul
deosebită pentru toţi îngerii din ceruri. Ei priveau cu
încântare la Isus, care S-a născut în staul, și la mama
Sa, Maria, care L-a înfășat cu blândeţe și L-a culcat în
iesle. Nu mai puteau păstra tăcerea nici măcar o clipă.
Dumnezeu tocmai Îl dăruise lumii pe Fiul Său – ce dar
de preţ! Aceasta era o veste minunată!
Însă nimeni de pe pământ nu știa despre minunea
care tocmai se întâmplase. Nimeni nu venise să Îl
întâmpine pe Isus, Împăratul nou-născut. Îngerii
doreau să-și împartă bucuria cu cineva, însă toţi
locuitorii din Betleem dormeau. Trebuia să spună
cuiva! Însă cui?
În noaptea aceea, niște păstori își vegheau oile pe
dealurile de lângă oraș. Probabil că tocmai în acea
noapte păstorii vorbeau între ei despre făgăduinţa pe
care o făcuse Dumnezeu cu mult timp în urmă. Știau că
El le promisese un Mântuitor și se rugau ca acesta să
vină curând.
Deodată, păstorii au văzut o lumină foarte
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puternică. Nu mai văzuseră niciodată ceva atât de
strălucitor în mijlocul nopţii, de aceea s-au speriat.
Apoi au auzit un glas și s-au uitat în sus. Lumina
aceasta venea de la un înger!
– Nu vă temeţi, le-a spus îngerul. Vă aduc vești de
mare bucurie. Astăzi, în cetatea lui David, vi S-a
născut un Mântuitor; El este Hristos, Domnul. Îl veţi
găsi înfășat în scutece și culcat într-o iesle.
Deodată, sute de îngeri au strălucit pe cer. Ei
cântau așa cum nu mai auziseră păstorii niciodată.
Aceștia ascultau și priveau plini de uimire.
Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte
Și pace pe pământ, între oamenii plăcuţi Lui!
Îngerii erau atât de fericiţi să le aducă vestea
nașterii lui Isus! Cântecul lor minunat se revărsa din
inima lor copleșită de bucurie. Era un cântec de laudă
și de recunoștinţă pentru darul preţios al nașterii lui
Isus.
Acesta a fost primul colind. Astăzi, noi cântăm încă
despre nașterea lui Isus. Și Îi mulţumim lui Dumnezeu
pentru darul preţios pe care îl avem în Fiul Său, Isus.

Activităţi

LECŢIA 11

SABAT
În fiecare zi din această săptămână, citiţi
povestirea și folosiţi următoarele gesturi pentru a
recapitula textul de memorat.
„Orice dar desăvârșit
este de sus.”
Iacov 1,17

Mimaţi că ţineţi în palme un
dar.
Arătaţi în sus.
Uniţi palmele, apoi
deschideţi-le ca pe o carte.

DUMINICĂ
Ajutaţi-l pe copil să confecţioneze un înger și să-l
ofere cuiva care nu a fost la biserică, spunându-i că
Isus este cel mai preţios dar de la Dumnezeu pentru
noi. Ajutaţi-l pe copil să citească imaginile și să
relateze povestirea. Rugaţi-vă pentru persoana
respectivă astăzi.
LUNI
Ajutaţi-l pe copil să facă și să împacheteze un mic
dar, apoi să-l ofere unei persoane cunoscute.
Încurajaţi-l să-i spună acesteia că Isus este cel mai
preţios dar de la Dumnezeu pentru noi. Mulţumiţi-I lui
Dumnezeu pentru că L-a trimis pe Isus la noi.
MARŢI
Ajutaţi-l pe copil „să citească” imaginile
corespunzătoare lecţiei, povestind despre păstori,
despre oi și despre îngeri. Mulţumiţi-I lui Isus pentru
că a creat animalele de care ne bucurăm.

MIERCURI
Confecţionaţi un lanţ de îngerași din hârtie, care
să-i amintească micuţului că aceștia au cântat despre
nașterea lui Isus. (Îndoiţi o foaie de hârtie de câteva
ori, desenaţi o formă de înger și decupaţi pe lângă
contur. Fiţi atenţi să lăsaţi marginea îndoită netăiată în
câteva locuri. Despăturiţi hârtia și arătaţi-i copilului
lanţul de îngerași.) Mulţumiţi-I lui Isus pentru îngerii
care veghează asupra noastră așa cum au vegheat
asupra Pruncului Isus.
JOI
Ajutaţi-l pe copil să confecţioneze o oiţă care să-i
amintească despre povestire. Decupaţi un oval mai
mare pentru trup și un triunghi micuţ pentru cap, apoi
patru dreptunghiuri înguste pentru picioare. Lipiţi
laolaltă piesele și deasupra mai lipiţi câteva smocuri
de vată. Folosiţi un creion negru sau un marker pentru
a trasa ochii, nasul și gura. Mulţumiţi-I lui Isus pentru
păstorii care s-au închinat Pruncului Isus.
VINERI
Spuneţi-i copilului despre locul unde s-a născut și
arătaţi-i fotografii din acea perioadă. Mulţumiţi-I lui
Dumnezeu pentru Domnul Isus și pentru bucuria pe
care copilul o aduce în viaţa dumneavoastră.
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