LECŢIA

Cadouri de naștere
pentru Isus

26 decembrie

Anul A
Trimestrul 4
Lecţia 13

ÎNCHINARE

Suntem recunoscători pentru nașterea Domnului Isus.

Referinţe
Matei 2,1.2.10.11; Hristos, Lumina lumii, pag. 59-67, în original.

Text de memorat
„Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu.” (2 Corinteni 9,7)

Obiective
În această lecţie, copiii
• vor afla că se pot închina lui Isus, aducându-I daruri, asemenea
înţelepţilor,
• vor simţi bucuria că se pot închina lui Isus asemenea înţelepţilor,
• vor răspunde, aducând daruri pentru alţii și pentru Domnul Isus.
Mesajul lecţiei

Ne închinăm lui Isus prin darurile noastre.

O privire asupra lecţiei

Aprofundarea studiului

Niște înţelepţi din Orient observă o stea
deosebită, care îi conduce la Pruncul Isus din
Betleem. Ei parcurg un drum lung pentru a-L
găsi. După ce ajung, ei Îi oferă lui Isus daruri și I
se închină. Mama lui Isus este surprinsă și
mirată, păstrând aceste lucruri în sufletul ei.

„Acești înţelepţi din Răsărit erau filozofi. Ei
aparţineau unei clase mari și influente, care
cuprindea oameni de viţă nobilă ce deţineau o
mare parte din bogăţia și știinţa naţiunii lor.
Printre aceștia, erau mulţi care îi înșelau pe cei
creduli. Alţii însă, care erau sinceri, studiau
descoperirile lui Dumnezeu din natură și erau
onoraţi pentru integritatea și înţelepciunea lor.
Un astfel de caracter aveau și înţelepţii care au
venit la Isus.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 59, în
original)
„Magii au fost printre primii care I-au urat bun
venit Răscumpărătorului. Darul lor a fost cel
dintâi dar depus la picioarele Sale. Și, prin acest
dar, ce privilegiu de slujire au avut ei! Lui

O lecţie despre comunitate
Înţelepţii I s-au închinat lui Isus aducându-I
daruri minunate și rare – daruri pe care El nu
le-ar fi putut primi de la păstori sau de la rudele
părinţilor Săi. Și voi vă puteţi închina aducând
darurile și inima voastră înaintea Lui. Noi Îi
dăruim lui Isus un cadou atunci când Îi spunem
cât de mult Îl iubim.
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TREISPREZECE
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. O stea surpriză
B. Un pachet

C. Daruri pentru cei lipsiţi

Coli albe, culoare albă, acuarele, pensule,
tricouri vechi.
O cutie mare, cartonașe, creioane
colorate, carioci sau pixuri colorate,
abţibilduri, bandă adezivă, daruri mici.
Un reprezentant de la Departamentul
Lucrarea Personală sau de la Tabita

* Rugăciune și
laudă

Max. 10

Vezi pag. 107. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Cărţi de cântări, broșura cu vești
misionare.

2. Lecţia biblică

Max. 20

Experimentarea povestirii

Costume biblice, trei cutii de cadouri
ambalate, păpușă-bebeluș, stea, masă.
Biblii

Text de memorat
3. Aplicarea lecţiei

Max. 15

Darul inimii noastre

Inimi mari, decupate, pe care să scrie:
„Îi dăruiesc lui Isus inima mea” (vezi pag.
118), creioane colorate, carioci, sclipici,
lipici, abţibilduri cu îngeri, păstorii,
înţelepţii, darurile.

4. Transmiterea
lecţiei

Max. 15

Daruri parfumate

Batoane de scorţișoară sau flori frumos
parfumate, panglici colorate.

Dumnezeu Îi face plăcere să onoreze darul adus
dintr-o inimă plină de iubire, dându-i cea mai
înaltă eficienţă în slujirea pentru Sine. Dacă ne-am
predat inima lui Isus, atunci vom aduce și
darurile noastre înaintea Lui. Aurul și argintul

nostru, cele mai de preţ bunuri pământești pe
care le avem, cele mai înalte talente intelectuale
și spirituale vor fi consacrate de bunăvoie
Aceluia care ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru
noi.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 65)

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.
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1
Activităţi de pregătire
Selectaţi una sau mai multe dintre următoarele activităţi, în funcţie de situaţia clasei dumneavoastră.

A. Un pachet
Materiale necesare:






O cutie mare,
cartonașe,
creioane colorate,
carioci sau pixuri colorate,





abţibilduri,
bandă adezivă,
daruri mici.

Spuneţi: În timpul săptămânii, unii dintre voi aţi pus deoparte câteva lucruri pe care să le
dăruiţi oamenilor care au nevoie de ele, de exemplu hăinuţe, jucării, hrană. Astăzi vom folosi
aceste lucruri, pe care le-aţi adus la Școala de Sabat, pentru a pregăti un pachet destinat celor
care au nevoie. Arătaţi-le copiilor cutia și lucrurile de oferit. Mai întâi să punem în cutie lucrurile
pe care le-aţi adus. Acum trebuie să scriem de la cine este cutia. Unul dintre asistenţii mei vă va
ajuta să scrieţi numele vostru pe un cartonaș și să-l decoraţi. Apoi vom lipi cartonașele cu
numele pe o parte a cutiei. Dacă doriţi, îmbrăcaţi cutia în hârtie colorată groasă, înainte de a lipi
cartonașele.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Ce părere aveţi despre cutia
noastră? Am adus suficiente lucruri? Este plăcut să știm că putem să oferim daruri pentru
persoanele care au nevoie de ele? Când îi ajutăm pe alţii, Îl ajutăm pe Isus. Darurile noastre sunt
de folos pentru cei care le primesc. În fiecare săptămână, noi aducem câte un dar și pentru Isus,
cu ocazia colectei. Să ne amintim că

Ne închinăm lui Isus când Îi aducem daruri.

B. Daruri pentru cei lipsiţi
Invitat: Un reprezentant de la Departamentul Lucrarea Personală sau Tabita.
Invitaţi acest reprezentant pentru a-i înmâna pachetul pregătit. Rugaţi-l să vă spună cum
funcţionează departamentul și cum primesc cei lipsiţi darurile care sunt pregătite pentru ei.
Asiguraţi-vă că această persoană ia și cutia când pleacă din clasă. Copiii au nevoie de dovezi
vizuale, care să aibă impact în viaţa altora.
Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Să-i spunem „mulţumesc” lui (numele) pentru că ne ajută să trimitem cutia. Este
plăcut să știm că cineva care are nevoie va primi lucrurile pe care i le trimitem. Cum vă simţiţi
știind că puteţi să-i ajutaţi pe alţii? Este acesta un gest pe care doriţi să-l repetaţi? De ce?
Credeţi că trebuie să-i ajutăm pe oameni numai cu ocazia sărbătorilor de iarnă? Cum îi putem
ajuta pe oameni în alte momente din an? Conduceţi-i pe copii la concluzia că în fiecare
săptămână noi aducem daruri care sunt folosite pentru oameni din alte părţi ale lumii. Da, darurile
noastre sunt folosite pentru a-i ajuta pe oamenii din alte părţi ale lumii. Gândiţi-vă că

Ne închinăm lui Isus când Îi aducem darurile noastre.
Repetaţi împreună cu mine.
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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
„Dormi frumos”, nr. 24
„Cântec la iesle”, nr. 33
„Colo-ntr-o iesle”, nr. 39

Misiune
Citiţi o experienţă misionară.
Daruri
Cântaţi un cântec despre dăruire în timp ce strângeţi darurile.
Rugăciune
Invitaţi-i pe copii să spună câteva motive de rugăciune și lăsaţi-i pe câţiva dintre ei să se
roage. Sugeraţi-le o simplă rugăciune: Îţi mulţumim, Isuse, pentru că ne iubești. Amin.
Invitaţi-l pe fiecare copil să se roage, dar nu forţaţi pe nimeni.

2
Lecţia biblică
Experimentarea povestirii
Materiale necesare:





Costume biblice,
trei cutii de cadouri ambalate,
păpușă-bebeluș,

Decorul: Folosiţi scena Betleemului de la
lecţiile precedente.




stea,
masă.

Recuzită: Folosiţi articolele rămase de la
lecţiile trecute. Adăugaţi o masă pentru locul de
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piaţă. Așezaţi pe masă pachete ambalate ca niște
cadouri. Dacă nu aveţi deja, adăugaţi o stea
deasupra staulului. Poate fi chiar o stea care se
aprinde. Sau cineva poate ţine deasupra o stea
mare, îmbrăcată în folie de aluminiu, în timp ce
înţelepţii pleacă la drum, conform povestirii.
Personajele, în ordinea apariţiei: Înţelepţii,
vânzătorul de la piaţă, Maria, Pruncul Isus și
Iosif.
Pregătirea scenei: Maria și Iosif, îmbrăcaţi în
costume biblice, stau ceva mai departe de staul,
odihnindu-se. Maria Îl ţine în braţe pe Pruncul
Isus. Cei trei înţelepţi ar trebui să vină din partea
opusă a camerei, fiecare fiind îmbrăcat în costum
biblic. Cele trei daruri se află pe masă, în apropiere. Vânzătorul stă în picioare, în spatele mesei.
În noaptea în care S-a născut Isus, departe,
foarte departe, într-o altă ţară, niște magi studiau
cerul. (Magii privesc în sus.) Ei obișnuiau de mulţi
ani să se uite noaptea pe cer și cunoșteau locul
fiecărei stele. Dar, într-o seară, s-a întâmplat
ceva neobișnuit. Și magii s-au uitat cu încântare
pe cer. (Magii arată în sus.) Chiar acolo, apăruse
o stea nouă, strălucitoare, care nu se mai
văzuse înainte. Aceasta era steaua unui nou
împărat. Trebuia să meargă și să I se închine de
îndată. (Magii se sfătuiesc: „Să mergem” etc.)
Însă nu puteau pleca fără daruri. (Magii merg
la masă și „cumpără” cele trei pachete frumos
ambalate, de la vânzător. Apoi se întorc la colţul
lor și pun darurile deoparte. Vânzătorul se
așază.) Magii au căutat darurile cele mai de preţ
pe care le puteau găsi: aurul era cel mai scump
metal, tămâia era o esenţă cu miros dulce și
smirna – un parfum foarte scump.
Când s-a făcut din nou noapte, ei s-au uitat
din nou pe cer. (Magii arată în sus și dau din
cap.) Da, steaua aceea ciudată era încă acolo.
Atunci s-au hotărât să plece. Aveau să urmeze
steaua, pentru a ajunge la împărat.
S-au urcat pe cămile. (Magii se îndreaptă
încet spre Maria și Iosif, fiecare ducând câte un
dar.) După ce au mijit zorii, steaua îngerilor s-a
estompat și nu s-a mai văzut. (Stingeţi steaua
sau îndepărtaţi-o din vedere.) Atunci, magii s-au
oprit să doarmă. (Magii se așază și dorm.) Dar a
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venit din nou seara, când puteau vedea steaua,
și magii s-au pregătit să o urmeze. (Înţelepţii se
trezesc. Steaua reapare. Ei pășesc încet spre
Maria și Iosif.)
Noapte de noapte au călătorit, pentru că
drumul până la Betleem era foarte lung. Însă în
fiecare seară steaua îngerilor se arăta ca să-i
conducă, până când au ajuns la Isus. (Magii se
apropie de Maria și de Iosif.)
Înţelepţii erau fericiţi să-L vadă pe Pruncul
Isus. Ei au îngenuncheat și I s-au închinat
Pruncului. (Magii îngenunchează și le oferă
darurile Mariei și lui Iosif.) Apoi le-au întins
darurile pe care le aduseseră pentru Isus: aurul,
tămâia și smirna.
Maria și Iosif au rămas foarte uimiţi, dar
bucuroși. Acestea erau primele daruri pentru
Pruncul Isus și erau fără cusur.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Voi aveţi obiecte din aur? (Probabil că nu.) De ce sunt atât de puţine lucruri
făcute din aur? (Aurul este scump.) De ce credeţi că I-au adus magii aur lui Isus? (Pentru ca
Maria și Iosif să aibă bani și să-L poată îngriji pe
Isus, pentru că aurul era un dar pentru regi.) Ce
lucruri plăcut mirositoare aveţi acasă? (Parfumul mamei etc.) De ce credeţi că magii I-au
adus lui Isus tămâie și mir? (Erau scumpe, dar
puteau fi vândute de Maria și de Iosif pentru a
obţine în schimb bani, cu care să cumpere
lucrurile de care avea nevoie Isus; acestea erau
daruri potrivite pentru oamenii de seamă, ca
împăraţii.) Vouă vă place să Îi aduceţi daruri lui
Isus? Ce daruri aţi adus astăzi pentru Isus?
Chiar dacă nu avem aur sau parfumuri scumpe,
să ne amintim:
Ne închinăm lui Isus când Îi aducem
darurile noastre
Repetaţi împreună cu mine.

Studiul biblic
Materiale necesare:  Biblia.
Dacă doriţi, începeţi această activitate cu un
cântec despre Scriptură.

LECŢIA 13

Deschideţi Biblia la Matei, capitolul 2. Indicaţi
versetele 1, 2, 10, 11 și spuneţi: Aici se află
povestirea de astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu,
Biblia. Ţineţi Biblia astfel încât copiii să poată
vedea textul. Indicaţi fiecare verset pe măsură
ce-l citiţi cu voce tare, parafrazând, dacă este
necesar. Limitaţi-vă lectura la aceste câteva
versete.
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Ce daruri I-au adus magii
lui Isus? Erau daruri neînsemnate sau daruri
importante? Orice dar pe care I-l oferim lui Isus
este important, oricât de neînsemnat ar părea.
Mai aduc oamenii astfel de daruri pentru Isus
astăzi? Ce fel de daruri Îi oferim azi? Vă place să
Îi aduceţi daruri lui Isus? Nu uitaţi:
Ne închinăm lui Isus când Îi aducem
darurile noastre

Text de memorat
Materiale necesare:



Biblia.

Deschideţi Biblia la 2 Corinteni 9,7. Indicaţi
textul și spuneţi: Aici se află textul de memorat
în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Indicaţi fiecare
cuvânt, pe măsură ce-l citiţi cu voce tare, apoi
învăţaţi-i pe copii, cu ajutorul gesturilor
următoare:
„Pe cine dă

Mimaţi că luaţi ceva dintr-o
palmă și întindeţi spre ceilalţi.
cu bucurie
Zâmbiţi.
îl iubește
Încrucișaţi braţele pe piept.
Dumnezeu.” Arătaţi în sus.
2 Corinteni 9,7 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le
ca pe o carte.
Repetaţi de câteva ori până ce copiii au
învăţat textul.

Repetaţi împreună cu mine.

3
Aplicarea lecţiei
Darul inimii noastre
Materiale necesare:






Inimi mari, decupate, pe care să scrie: „Îmi predau inima lui Isus”
(vezi pag. 118),
creioane colorate,
 lipici,
carioci,
 abţibilduri cu îngeri,
sclipici,
 păstorii, înţelepţii, darurile.

Spuneţi: Magii I-au adus lui Isus daruri
preţioase, pe care păstorii nu și le-ar fi putut
permite. Dar există un dar pe care oricine I-l
poate oferi lui Isus și care nu costă bani. Poate
cineva să-mi spună la ce dar mă refer? (Exact
inima.) Da, când Îl iubim pe Isus, dorim să-I oferim
inima noastră. Acesta este cel mai preţios dar
pe care noi I-l putem oferi. Voi doriţi să-I oferiţi
inima voastră lui Isus? Să facem și noi o inimă
care să ne amintească de faptul că dorim să-I
oferim inima noastră lui Isus, pentru că Îl iubim.
(Copiii decorează inimile și le iau acasă.)

Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Sunt foarte fericită că doriţi să-I
oferiţi lui Isus inima voastră. Acesta este un alt
mod de a-I spune cât de mult Îl iubim. Să-I
dăruiţi inima înseamnă să vă predaţi viaţa lui
Isus. Este un dar pe care noi I-l putem aduce. Nu
uitaţi:
Ne închinăm lui Isus când Îi aducem
darurile noastre
Astăzi ne aducem pe noi înșine ca niște
daruri. Isus este fericit că facem lucrul acesta.
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4
Transmiterea lecţiei
Daruri parfumate
Materiale necesare:




Batoane de scorţișoară sau flori frumos parfumate,
panglici colorate.

Spuneţi: Unul dintre darurile pe care magii
I le-au adus lui Isus a fost o esenţă rară și
scumpă. Esenţa este o substanţă care se
adaugă la mâncare, pentru a-i da savoare.
Uneori, mirodeniile sau esenţele sunt folosite
pentru a parfuma locuinţa. Și florile sunt o sursă
plăcută de parfum.
De sărbători, oamenii își fac daruri unii
altora. Acestea ne amintesc de nașterea lui
Isus. Însă mulţi nici nu se mai gândesc la acest
eveniment. Astăzi vom pregăti un cadou parfumat
pentru o persoană deosebită, asemenea
magilor care au adus un dar parfumat pentru
Pruncul Isus. Darurile noastre le vor aminti
oamenilor că S-a născut Pruncul Isus. Când veţi
pregăti darul, gândiţi-vă cui doriţi să-l oferiţi.

Câţiva adulţi să-i ajute pe copii să facă un
mănunchi din batoane de scorţișoară sau un
buchet de flori, legat cu o fundă colorată, pentru
a-l oferi în dar.
Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Acum cadoul este gata. Scorţișoara
se folosește la prăjituri sau tarte. Magii I-au
adus daruri lui Isus, iar noi putem urma
exemplul lor oferind acest dar cuiva, pentru a-i
aminti despre nașterea lui Isus. Cui doriţi să-i
oferiţi darul? Ce îi veţi spune despre Pruncul
Isus, când îi veţi înmâna cadoul? Atunci când le
vorbim altora despre Isus, Îi oferim și Lui, de
fapt, un cadou.

Încheiere
Cântaţi un colind. Rugaţi-vă, iar copiii să repete după dumneavoastră.: Îţi
mulţumim, Tată ceresc, pentru că ne-ai dăruit acest dar preţios, pe Isus. Amin.

Material pentru
Lecţia 13

copii

Cadouri de naștere pentru Isus

Referinţe: Matei 2,1.2.10.11; Hristos, Lumina lumii, pag. 59-67, în original.
Text de memorat: „Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu.” (2 Corinteni 9,7)
Mesaj: Ne închinăm lui Isus prin darurile noastre.
Ai reușit vreodată să oferi cuiva un dar perfect
pentru ziua lui? Cum te-ai simţit când acea persoană a
deschis cadoul?

110

În noaptea în care S-a născut Isus, îngerii au venit
și au cântat înaintea păstorilor. Păstorii au fost singurii
oameni care i-au ascultat pe îngeri, dar nu singurii
care i-au văzut.
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Departe, foarte departe, în altă ţară, un grup de
oameni studiau bolta cerească. Ei se uitau cu atenţie
pe cerul nopţii de mulţi ani și cunoșteau locul fiecărei
stele. Însă, într-o noapte, s-a întâmplat ceva
neobișnuit. Acolo – chiar acolo – era ceva asemănător
cu o stea, ceva ce nu mai văzuseră înainte.
Acești oameni nu știau că se uitau la corul de
îngeri care le cântau păstorilor. După ce au cântat,
îngerii s-au înălţat spre cer, până când lumina lor a
ajuns cât o stea.
Oamenii din ţara îndepărtată au cercetat și au
găsit în Biblie niște cuvinte speciale: „O stea răsare în
Iacov și un toiag de domnie se ridică peste Israel”.
Aceasta era! Era steaua unui împărat! Trebuiau să
meargă și să i se închine imediat.
Dar nu puteau pleca fără daruri. Au cumpărat cele
mai preţioase daruri pe care le puteau găsi: aur,
metalul cel mai preţios; tămâie, o substanţă cu miros
dulce, din ţări străine, și smirnă, un parfum scump.
Acestea erau comori potrivite pentru un împărat. Erau
niște daruri perfecte.
Când s-a lăsat din nou noaptea, s-au uitat pe cer.
Da, steaua cea nouă era încă acolo. Trebuiau să o
urmeze și astfel să ajungă la împărat.
Când răsăreau zorii, steaua dispărea de pe cer.
Atunci, oamenii aceia înţelepţi se opreau să doarmă.
Dar, de îndată ce se făcea noapte și apăreau stelele,
ei erau gata să pornească iar după lumină.
Noapte de noapte, ei au călătorit. Pentru ei a fost
un drum lung, însă de fiecare dată steaua îi călăuzea,
până când, în cele din urmă, au ajuns la Pruncul Isus.
Înţelepţii erau atât de fericiţi să îi vadă pe Maria și
pe Isus. Ei au îngenuncheat și s-au închinat înaintea
Pruncului. Atunci I-au dăruit aurul, smirna și tămâia.
Maria și Iosif au fost miraţi și bucuroși. Acestea
erau primele daruri cu ocazia nașterii lui Isus și erau
daruri desăvârșite, de dragoste și de închinare.

Activităţi
SABAT
În fiecare zi din această săptămână, citiţi
povestirea și folosiţi următoarele gesturi pentru a-l
învăţa pe copil textul de memorat.
„Pe cine dă
Mimaţi că luaţi ceva dintr-o palmă și
întindeţi spre ceilalţi.
cu bucurie
Zâmbiţi.
îl iubește
Încrucișaţi braţele pe piept.
Dumnezeu.”
Arătaţi în sus.
2 Corinteni 9,7 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca
pe o carte.
DUMINICĂ
Ajutaţi-l pe copil să ofere petale parfumate sau
darul din scorţișoară pregătit la Școala de Sabat, unei
persoane cunoscute și să-i povestească despre magi.
Dacă vi se pare potrivit, încurajaţi-l să-i arate și
imaginile corespunzătoare povestirii.
LUNI
Vorbiţi despre darurile pe care magii I le-au adus
lui Isus. Întrebaţi: Ce daruri importante poţi să-I oferi
lui Isus? (Banii de colectă, inima.) Ajutaţi-l pe copil să
înalţe o rugăciune simplă. De exemplu: „Scump Isus,
Îţi dăruiesc inima mea. Amin.” Plănuiţi să duceţi un dar
la Școala de Sabat. Mulţumiţi-I lui Isus că aveţi ce să
dăruiţi.
MARŢI
Ajutaţi-l pe copil să deseneze, să coloreze și să
decupeze o stea galbenă, strălucitoare, care să-i
amintească despre cum au fost conduși magii la
Pruncul Isus. Mulţumiţi-I lui Isus pentru îngerii care au
format o stea.
MIERCURI
Lăsaţi-l pe copil „să citească” imaginile pe măsură
ce-i spuneţi povestirea. Ajutaţi-l să identifice
personajele și darurile. Număraţi-le împreună. Cântaţi
un cântec despre dăruire. Apoi mulţumiţi-I lui
Dumnezeu pentru cel mai preţios dar – Isus.
JOI
Lăsaţi-l pe copil să vă ajute la pregătire și să
servească ceva special pentru familie: o gustare sau
un fel de mâncare preferat, la prânz sau la cină.
Intonaţi un cântec de recunoștinţă și mulţumiţi-I lui
Isus pentru familia voastră.
VINERI
Ajutaţi-l pe copil să se îmbrace ca un mag și „să
citească” imaginile povestirii înaintea familiei. După
aceea, întrebaţi familia: Ce daruri Îi putem oferi mâine
lui Isus? Puneţi deoparte darul de Sabat și cântaţi un
cântec despre dăruire. Apoi mulţumiţi-I lui Isus pentru
că S-a dăruit familiei voastre.
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