LECŢIA

Păstorii Îl găsesc pe
Pruncul Isus

19 decembrie

Anul A
Trimestrul 4
Lecţia 12

ÎNCHINARE

Suntem recunoscători pentru nașterea Domnului Isus.

Referinţe
Luca 2,15-20; Hristos, Lumina lumii, pag. 47, 48, în original.

Text de memorat
„Domnul a făcut mari lucruri pentru noi.” (Psalmi 126,3)

Obiective
În această lecţie, copiii
• vor afla că se pot închina lui Dumnezeu mulţumindu-I pentru Domnul
Isus,
• vor simţi recunoștinţă pentru că Isus a venit la noi,
• vor răspunde, lăudându-L pe Dumnezeu acasă și la biserică.
Mesajul lecţiei

Ne închinăm lui Isus vorbindu-le altora despre El.
O privire asupra lecţiei
Într-o noapte, niște îngeri li se arată unor
păstori și le aduc vestea minunată despre
nașterea lui Isus și despre locul unde Îl pot găsi.
Păstorii se hotărăsc să meargă și să Îl vadă ei
înșiși. Ei Îl găsesc pe Pruncul Isus așa cum li s-a
spus – înfășat în scutece și culcat în iesle. I se
închină, apoi se întorc pe dealuri și le spun
tuturor celor cu care se întâlnesc despre ce au
văzut și au auzit noaptea aceea. Maria este
impresionată. Ea știe că nu va uita noaptea
aceea și că Îi va povesti lui Isus despre aceasta
când va crește.

O lecţie despre comunitate
Dacă avem credinţa că Isus este Mântuitorul
nostru, vom dori să le spunem și altora această
veste bună, așa cum au făcut și păstorii.
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Primindu-L și recunoscându-L ca Mântuitor, noi
ne închinăm lui Isus. Un alt mod de închinare
este să le vorbim altora despre El.

Aprofundarea studiului
„Pe câmpiile unde tânărul David își
condusese turma, păstorii încă mai vegheau în
timpul nopţii. În orele acelea de liniște, ei
vorbeau împreună despre Mântuitorul făgăduit
și se rugau pentru venirea Împăratului pe tronul
lui David...
La cuvintele acestea, priveliști de slavă
inundă inimile păstorilor care ascultă. A venit
Eliberatorul lui Israel! Putere, mărire, triumf sunt
legate de venirea Sa. Dar îngerul trebuie să-i
pregătească pentru a-L recunoaște pe
Mântuitorul lor în sărăcie și umilinţă...

DOISPREZECE
Desfășurarea lecţiei
MATERIALE NECESARE

SECŢIUNEA LECŢIEI

MINUTE

ACTIVITĂŢI

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. Muzică pentru mai mulţi
B. Coroniţe
C. Steag de mulţumire

Miel sau un alt animal de pluș, muzică live
sau înregistrată.
Fâșii de hârtie argintie sau aurie, sclipici,
lipici, steluţe decupate din hârtie.
Hârtie groasă și creioane, sau rulouri de
prosoape din hârtie, creioane colorate,
lipici, beţe.

* Rugăciune și
laudă

Max. 10

Vezi pag. 101. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Cărţi de cântări, broșura cu vești
misionare.

2. Lecţia biblică

Max. 20

Experimentarea povestirii
Text de memorat

Costume biblice, costume pentru îngeri.
Biblii

3. Aplicarea lecţiei

Max. 15

Spuneţi-le altora –

4. Transmiterea
lecţiei

Max. 15

Cui îi vei spune?

Solul ceresc le liniștise temerile. Le spusese
cum să-L găsească pe Isus. Cu delicată
consideraţie faţă de slăbiciunea lor omenească,
le dăduse timp să se deprindă cu strălucirea
divină...
Plecând de acolo cuprinși de mare bucurie,
au început să vestească lucrurile pe care le-au

Pentru fiecare elev un exemplar de păstor
(vezi pag. 117), articole de papetărie,
carioci.

văzut și le-au auzit.” (Hristos, Lumina lumii, pag.
47, 48, în original)

Decorarea sălii
La colţul decorat, adăugaţi păstorii de pe
dealuri și scena Betleemului.

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. Muzică pentru mai mulţi
Materiale necesare:




Miel sau un alt animal de pluș,
muzică live sau înregistrată.

Spuneţi: Astăzi vom juca un joc. Vom sta toţi în cerc. În timp ce cântă muzica, vom trece ușor
mielul de la unul la altul. Când se oprește muzica, elevul care are mielul va spune ceva despre
Domnul Isus. Ce lucruri știţi voi despre Isus? (S-a născut într-un staul, mama Lui se numea Maria
etc.) Spuneţi: Foarte bine. Acum, că avem câteva idei, să începem jocul.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Ce lucruri aţi aflat despre Isus, pe
care nu le știaţi înainte? Ce le puteţi spune altora despre Isus? Vi s-a părut ușor sau greu să
spuneţi ceva despre Isus? Când le vorbim altora despre Domnul Isus, ne închinăm Lui, iar
aceasta ne face fericiţi. Mesajul pentru astăzi este:

Ne închinăm lui Isus vorbindu-le altora despre El.
Repetaţi împreună cu mine.

B. Coroniţe
Materiale necesare:






Fâșii de hârtie argintie sau aurie,
sclipici,
lipici,
steluţe decupate din hârtie.

Spuneţi: Isus nu a purtat coroană când S-a născut în staul, Însă Dumnezeu și Fiul Său sunt
Împăraţi ai Universului. Pentru că suntem fiice și fii ai Săi, noi vom purta coroniţe atunci când
vom fi în ceruri, la Tatăl ceresc, împreună cu Domnul Isus. V-ar plăcea să purtaţi coroniţe? (Da.)
Spuneţi: Astăzi vom confecţiona niște coroniţe care să ne aducă aminte că Isus este Rege,
chiar dacă S-a născut într-un staul. Câţiva adulţi vă pot ajuta la această activitate.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Toţi arătaţi ca niște fiice și fii ai lui
Dumnezeu, purtând coroniţele acestea. V-a plăcut să le confecţionaţi? Când veţi fi întrebaţi
despre coroniţe, ce veţi răspunde? Ce veţi spune despre Domnul Isus? Când le vorbim altora
despre Isus, ne închinăm Lui, iar aceasta ne face fericiţi. Mesajul pentru astăzi este:

Ne închinăm lui Isus vorbindu-le altora despre El.
Repetaţi împreună cu mine.

C. Steag de mulţumire
Materiale necesare:
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Hârtie groasă și creioane
sau rulouri de prosoape din hârtie,
creioane colorate,
lipici,
beţe.
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Spuneţi: Astăzi vom face un steag de mulţumire, pe care îl vom flutura, spunându-le și altora
despre Domnul Isus. Pe o parte a steagului, veţi desena un lucru pe care Isus l-a făcut pentru voi.
Pe partea cealaltă, Îl veţi desena pe Pruncul Isus.
Copiii încep activitatea. Câţiva adulţi pot ajuta, mai ales la momentul când trebuie lipit steagul
de băţ. După ce aţi terminat, spuneţi: Să fluturăm steagurile, mergând de jur-împrejurul camerei
și cântând un cântec de laudă pentru Dumnezeu. Alegeţi unul sau chiar mai multe cântecele bine
cunoscute.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: V-a plăcut să cântaţi despre Isus?
Care este cântecul vostru de laudă preferat? Atunci când cântăm imnuri de laudă, ne închinăm
lui Isus. Ce cântec aţi dori să cântaţi înaintea familiei voastre sau a unui prieten? Este acesta un
mod de a le spune altora despre Isus? Cui îi veţi spune astăzi despre Isus? Să ne amintim:

Ne închinăm lui Isus vorbindu-le altora despre El.
Repetaţi împreună cu mine.

2
Lecţia biblică
Experimentarea povestirii
Materiale necesare:



Costume biblice,

Decorul: Folosiţi scena Betleemului și
recuzita din săptămânile anterioare.
Personajele: Maria, Iosif, păstorii și îngerii.
Alegeţi copiii care să interpreteze rolurile
corespunzătoare lui Iosif și Mariei. Pe ceilalţi
împărţiţi-i în două grupe: îngerii și păstorii.
Îmbrăcaţi-i în costume biblice. Încurajaţi-i pe
copii să mimeze acţiunile specificate în
povestire, la momentul potrivit. Ajutaţi-i, dacă
este necesar.
(Păstorii stau în grup.) Păstorii își păzeau
turmele de oi pe dealurile de lângă mica cetate a
Betleemului. Ei stăteau de vorbă, în special
despre făgăduinţa pe care Dumnezeu le-o
făcuse cu mulţi ani în urmă, și anume că le va
trimite un Împărat.
(Lângă ei vine un înger cu braţele întinse.)
Deodată, o lumină puternică a venit dinspre cer.
Cât de mult s-au speriat păstorii! (Păstorii își
acoperă ochii cu mâinile.) Însă cât de emoţionaţi
au fost când au auzit mesajul îngerului:



costume de îngeri.

– Nu vă temeţi! Vă aduc vești bune, de mare
bucurie pentru toate popoarele. Astăzi, în
cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor.
Păstorii s-au uitat unii la alţii.
– Să fie adevărat? se întrebau ei. L-a trimis
Dumnezeu pe Mântuitorul de mult promis?
Îngerul a continuat:
– Îl veţi găsi pe Prunc înfășat în scutece și
culcat într-o iesle.
Zeci de mii și mii de îngeri s-au alăturat celui
care li se arătase deja, umplând cerul de
strălucire. Văzduhul răsuna de cântecele lor
minunate.
„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte
Și pace pe pământ, între oameni!”
Îngerii au terminat de cântat și au dispărut
înapoi, în înaltul cerului. (Îngerii se îndepărtează
ușor.) Din ce în ce mai departe, din ce în ce mai
mic, corul strălucitor s-a pierdut printre stelele
nopţii. Din nou se așternură liniștea și întunericul
peste dealurile din jurul Betleemului.
Păstorii s-au uitat unii la alţii.
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– Eu cred că este adevărat, spuse unul dintre
ei.
– Cred că ar trebui să-L vedem cu ochii noștri,
spuse un altul.
– Și eu zic la fel, interveni un al treilea. Să
mergem la Betleem și să cercetăm dacă s-a
întâmplat așa cum ni s-a spus.
(Păstorii se ridică și se îndreaptă spre staul.)
Astfel, s-au grăbit spre Betleem. Acolo, în
noapte, i-au găsit pe Maria și Iosif, alături de
Pruncul Isus, care era culcat într-o iesle, așa
cum spusese îngerul. Și păstorii au înţeles că
bebelușul acesta era trimis de Dumnezeu. În
liniște, au îngenuncheat și I s-au închinat.
(Păstorii îngenunchează.)
Curând păstorii s-au întors la oile lor. Ei au
plecat lăudându-L pe Dumnezeu pentru tot ce
văzuseră și auziseră. Și tuturor celor cu care se
întâlneau le spuneau că L-au văzut pe Isus,
Mântuitorul lumii.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Ce aţi fi făcut dacă aţi fi
fost unul dintre păstorii care i-au auzit pe îngeri
cântând? Ce au făcut păstorii? Ce au făcut la
întoarcere, după ce L-au văzut pe Isus? (Le-au
spus tuturor despre Isus.) De ce au făcut lucrul
acesta? (Pentru că erau foarte fericiţi.) Astăzi
mai obișnuiesc oamenii să le spună celorlalţi
despre nașterea Domnului Isus? Doriţi să le
spuneţi altora despre El? Nu uitaţi:
Ne închinăm lui Isus vorbindu-le altora
despre El.
Repetaţi împreună cu mine.

Studiul biblic
Materiale necesare:



Biblia.

Pentru a începe această activitate, puteţi
cânta un imn despre Scriptură.
Deschideţi Biblia la Luca 2,8-20. Recapitulaţi
pe scurt lecţia biblică de săptămâna trecută
(versetele 8-14 sunt despre îngeri). Apoi indicaţi
versetele 15-20 și spuneţi: Aici se află
povestirea de astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu,
Biblia. Ţineţi Biblia astfel încât să poată vedea
toţi, apoi citiţi versetele cu voce tare,
parafrazând, dacă este necesar.
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Când au aflat despre nașterea lui Isus, ce au făcut păstorii? Unde s-au
dus? Ce credeţi că s-a întâmplat cu oile lor? Ce
au găsit când au ajuns în oraș? Ce au făcut în
drum spre casă? De ce? Nu uitaţi:
Ne închinăm lui Isus vorbindu-le altora
despre El.
Repetaţi împreună cu mine.

Text de memorat
Materiale necesare:



Biblia.

Deschideţi Biblia la Psalmi 126,3. Indicaţi
textul și spuneţi: Aici găsim textul de memorat în
Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Citiţi textul cu
voce tare, apoi învăţaţi-i pe copii, folosind
gesturile următoare:
„Domnul
Arătaţi în sus.
a făcut mari lucruri
Ridicaţi braţele.
pentru noi.”
Arătaţi spre
dumneavoastră, apoi
spre ceilalţi.
Psalmi 126,3
Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.
Repetaţi de câteva ori, până când copiii au
învăţat textul.
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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

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

Misiune
Citiţi o experienţă misionară.
Daruri
Spuneţi: Pentru că Isus ne iubește și pentru că și noi Îl iubim, Îi aducem darurile
noastre. Cântaţi un cântec despre dăruire.
Spuneţi, iar copiii să repete după dumneavoastră: Îţi mulţumim, Isuse, pentru că putem
să aducem daruri prin care să îi ajutăm pe oamenii din toată lumea. Amin.
Rugăciune
Invitaţi câţiva voluntari să facă rugăciuni scurte, prin care să-I mulţumească lui Isus
pentru că a venit pe pământ să fie Prietenul nostru și să aibă grijă de noi. Încheiaţi cu o
rugăciune simplă, de mulţumire pentru dragostea și grija lui Dumnezeu.

3
Aplicarea lecţiei
Spuneţi-le altora
Împărţiţi colectivul în trei grupe egale de copii:
„păstori”, „îngeri” și oamenii pe care păstorii
i-au întâlnit după ce L-au văzut pe Pruncul Isus.
Fiecare grupă să stea într-un alt colţ al sălii.
Amintiţi-le copiilor povestirea și întrebaţi: Cui
le-au spus îngerii despre nașterea lui Isus?
(Păstorilor.) Cui le-au spus păstorii despre Isus?
(Tuturor celor pe care i-au întâlnit în drumul lor.)
Cui le-au spus acei oameni despre Isus? (Altor
oameni din cetate și din afara cetăţii.)

Să jucăm un joc numit „Spuneţi-le altora”.
Fiecare înger să se ducă la un păstor și să îi
spună vestea bună: „S-a născut Isus”. Apoi
fiecare păstor să se ducă la o persoană din a
treia grupă și să-i spună același lucru. Ultimii
trebuie să le spună ajutoarelor mele mesajul pe
care l-au primit. Acordaţi timp pentru joc.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Ce aţi simţit când vi s-a
cerut să le spuneţi altora despre Isus? Vi s-a
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părut greu sau ușor? De ce a fost ușor să le
spuneţi altora despre Isus? Vi s-ar părea ușor
să le duceţi vestea bună unor oameni care nu
se află în această sală? De ce? Doriţi să le
spuneţi altora despre Isus? Nu uitaţi:

4

Ne închinăm lui Isus când le spunem
altora despre El.

Transmiterea lecţiei
Cui îi vei spune?
Materiale necesare:





Pentru fiecare elev, un exemplar de păstor (vezi pag. 117),
articole de papetărie,
carioci.

Spuneţi: Păstorii le-au spus altor oameni
despre îngerii care au cântat și despre Isus.
Cunoașteţi persoane cărora v-ar face plăcere
să le vorbiţi despre Isus? (Mama, tata, prieteni,
rude, colegi de joacă, colegi de școală etc.)
Spuneţi: Să folosim aceste imagini de păstor
ca prilej de a le vorbi altora despre Isus. Puteţi
decora imaginea și scrie pe ea: „S-a născut
Isus.” Un adult vă va ajuta să scrieţi pe verso
numele persoanei căreia îi veţi oferi imaginea.
Acordaţi timp pentru activitate.

Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: Cine dorește să ne vorbească
despre persoana căreia îi va oferi imaginea?
(Copiii răspund.) Spuneţi: Când veţi oferi
imaginea, nu uitaţi să transmiteţi vestea cea
bună că Isus S-a născut pentru noi.
Să ne amintim că
Ne închinăm lui Isus când le spunem
altora despre El.
Repetaţi împreună cu mine.

Încheiere
Intonaţi un cântec despre îngeri sau unul de la revedere.
Rugaţi-vă, iar copiii să repete după dumneavoastră: Îţi mulţumim, Tată
ceresc, pentru că ne-ai dăruit cel mai preţios dar, pe Isus. Ajută-ne să le
spunem altora despre El. Amin.

Material pentru
Lecţia 12

copii

Păstorii Îl găsesc pe Pruncul Isus

Referinţe: Luca 2,15-20; Hristos, Lumina lumii, pag. 47, 48, în original.
Text de memorat: „Domnul a făcut mari lucruri pentru noi.” (Psalmi 126,3)
Mesaj: Ne închinăm lui Isus vorbindu-le altora despre El.
Ai sperat vreodată să primești ceva deosebit?
Poate vreun cadou de ziua ta? L-ai primit?
Noaptea începuse ca oricare noapte. Păstorii își
păzeau turmele de oi pe dealurile de lângă cetatea
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Betleemului. Ei vorbeau între ei despre o făgăduinţă
deosebită, pe care o făcuse Dumnezeu cu ani în urmă,
despre un nou Împărat care avea să domnească pe
pământ.
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Cât de speriaţi au fost păstorii când au apărut
îngerii! Însă cât de entuziasmaţi au fost să afle vestea
adusă de înger: „Nu vă temeţi. Vă aduc vești de mare
bucurie pentru toţi oamenii. Astăzi, în cetatea lui
David, vi S-a născut un Mântuitor... Îl veţi găsi înfășat
în scutece și culcat într-o iesle.” Apoi, sute de alţi
îngeri au umplut cerul cu strălucirea lor. Văzduhul
vibra de cântecul lor.
Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte
Și pace pe pământ, între oamenii plăcuţi Lui!
Apoi, lumina lor s-a stins înapoi în ceruri. Din ce în
ce mai departe, din ce în ce mai mică, strălucirea
corului a ajuns ca o simplă stea pe cer. Încă o dată se
lăsase liniștea nopţii. Păstorii s-au uitat unii spre alţii.
– Cred că este adevărat, spuse unul.
– Cred că ar trebui să vedem cu ochii noștri, spuse
un altul.
– Sunt de acord, completă un al treilea. Să mergem
la Betleem și să vedem ce s-a întâmplat.
Și astfel s-au grăbit spre Betleem. „Într-o iesle”, le
spusese îngerul. Orice păstor știe că ieslea se află
într-un staul, adică în locul unde se ţin animalele.
Și, în toiul nopţii, i-au găsit pe Iosif și pe Maria cu
Pruncul Isus, culcat într-o iesle, așa cum spusese
îngerul. Păstorii și-au adus aminte de cuvintele
îngerului: „Vi S-a născut un Mântuitor”. Atunci au știut
că Pruncul acesta era de la Dumnezeu. În liniște, au
îngenuncheat și s-au închinat înaintea Lui.
Nu după mult timp, păstorii s-au întors la oile lor,
lăudându-L pe Dumnezeu pentru ce auziseră și
văzuseră. Pe drum, spre dimineaţă, ei le spuneau celor
cu care se întâlneau că L-au văzut pe Isus,
Mântuitorul lumii.
Au vorbit despre noaptea aceea multă vreme,
spunându-le tuturor celor care doreau să afle despre
Pruncul Isus, pe care Îl găsiseră culcat într-o iesle.
Maria și Iosif au rămas impresionaţi. Maria știa că
nu va uita niciodată vizita păstorilor. Și, după ce Isus
avea să crească, ea urma să-I spună despre noaptea
aceea.

Activităţi
SABAT
În fiecare zi din această săptămână, citiţi
povestirea și folosiţi următoarele gesturi pentru a
recapitula textul de memorat.
„Domnul
a făcut mari lucruri
pentru noi.”
Psalmi 126,3

Arătaţi în sus.
Ridicaţi braţele.
Arătaţi spre dumneavoastră,
apoi spre ceilalţi.
Uniţi palmele, apoi
deschideţi-le ca pe o carte.

DUMINICĂ
Ajutaţi-l pe copil să-i ofere cuiva păstorul colorat
la Școala de Sabat și să-i povestească despre păstorii
și îngerii de la Betleem. Ajutaţi-l să deseneze un chip
vesel pe spatele păstorului, care să-i sugereze
bucuria de a împărtăși vestea bună.
LUNI
Lăsaţi-l pe copil „să citească” imaginile
corespunzătoare lecţiei și să spună povestirea.
Ajutaţi-l să identifice fiecare personaj și animal, apoi
să le numere.
MARŢI
Păstorii i-au auzit pe îngeri cântând. Cântaţi
împreună câteva colinde preferate de copil. Amintiţi-i
că ne închinăm lui Isus atunci când cântăm despre El.
MIERCURI
Puneţi fân, paie sau iarbă într-o cutie suficient de
mare încât copilul să poată sta în ea. Lăsaţi-l pe copil
să-și imagineze cum S-a simţit Pruncul Isus, în timp ce
dumneavoastră cântaţi „Departe într-un staul”. Apoi
spuneţi-i copilului să se culce în patul său. Vorbiţi
despre deosebirile dintre cele două paturi. Pe care îl
preferă copilul? Ajutaţi-l să-I mulţumească lui Isus
pentru patul confortabil în care se odihnește.
JOI
Ajutaţi-l pe copil să pună deoparte câteva hăinuţe,
jucării, pleduri etc., pe care să le ducă la Școala de
Sabat pentru proiectul de slujire iniţiat de instructori.
Cântaţi un cântec despre dăruire și mulţumiţi-I lui Isus
pentru că aveţi ce să dăruiţi.
VINERI
Citiţi povestirea din Luca 2,8-20 în timpul altarului
familial de seară. Lăsaţi-l pe copil să arate imaginile
corespunzătoare lecţiei în timp ce dumneavoastră
citiţi despre păstori și despre îngeri. Cântaţi despre
nașterea lui Isus; apoi mulţumiţi-I pentru că a venit pe
pământ.

103

