LecŃia 2
Veşti bune

Text biblic: Luca 1:26-38.
Verset cheie: Luca 1:37.
Scopul lecŃiei: Copiii să înŃeleagă istorisirea despre Maria care a primit veşti bune şi să
răspundă îndemnului de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie ca Maria.
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 disponabil etc.
I. LecŃia.
În timp ce copiii lucrează la pagina de colorat, învăŃătorul le vorbeşte din Biblie prin metoda
povestire, folosind pasajul biblic din Evanghelia după Luca 1:26-38:
Povestire cu Biblia în faŃă :
În Biblie, în Evanghelii, ni se povesteşte despre un eveniment mai puŃin obişnuit:
Cu mai bine de două mii de ani în urmă, în luna a şasea a anului, un înger trimis chiar de
Dumnezeu, pe numele său Gavril, se coboară pe pământ într-o cetate din Ńinutul Galilea,
numită Nazaret, la o tânără evreică foarte simplă. Fata nu era căsătorită, dar îndrăgea un băiat
pe nume Iosif. El o ceruse de soŃie, aşa că erau logodiŃi. Dar, înainte ca ei să se căsătorească,
îngerul lui Dumnezeu a vizitat-o pe Maria salutând-o cu un salut ciudat: ,,Plecăciune Ńie,
căreia Ńi s-a făcut mare har! Domnul este cu tine şi eşti o femeie binecuvântată printre femei!’’
Maria nu a înŃeles la început ce pot însemna cuvintele acestea, aşa că s-a speriat şi s-a
tulburat. Dar îngerul a liniştit-o spunându-i: ,,Nu te teme, Maria, căci Dumnezeu priveşte spre
tine cu îndurare.’’ Apoi îngerul i-a dat Mariei o veste şocantă pentru ea, o tânără necăsătorită:
,,Vei rămâne însărcinată, i-a zis el, vei naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus.’’ Această veste
ar fi trebuit s-o bucure pe Maria. Naşterea unui copil e o mare bucurie. Dar, dacă nu avea soŃ,
nu avea voie să aibă un copil. Un copil în afara căsătoriei ar fi acuzat-o pe Maria de un păcat
vrednic de moarte. Şi acest păcat chiar era pedepsit cu moartea în poporul evreu. Aşa că
Maria s-a tulburat rău la început: ,,Cum se poate una ca asta, a întrebat ea, căci eu nu sunt
căsătorită!’’ Dar îngerul Domnului a asigurat-o că aceasta va fi o minune a lui Dumnezeu:
,,Tu vei naşte un Fiu căruia îi vei pune numele Isus’’ a mai spus îngerul. ,,El va fi mare şi va
fi numit Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul, Dumnezeu, îi va da scaunul de domnie al tatălui Său
David. El va împărăŃi peste casa lui Iacov în veci şi ÎmpărăŃia Lui nu va avea sfârşit.’’ Auzind
aceste lucruri, cunoscând probabil şi ce spuneau profeŃiile, Maria a înŃeles misiunea pe care o
are: de a aduce pe lume pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Aşa că ea a acceptat supusă
această misiune şi a răspuns: ,,Iată roaba Domnului. Facă-mi-se după cuvintele tale!’’
Sugestie: Pentru grupele mici, învăŃătorul se poate folosi în povestirea lui de imaginea de
colorat, punând degetul pe fiecare personaj, în timpul dialogului. Aşa copiii vor vizualiza şi
vor înŃelege mai bine povestirea.
Pentru grupele mari, peste opt ani, învăŃătorul poate solicita ajutorul a unu sau a doi
copii pentru a povesti împreună.
Şi într-un caz, şi în celălalt, Biblia trebuie să fie ori în mâna învăŃătorului ori la
îndemână, deschisă la pasajul despre care se povesteşte. Biblia reprezintă autoritatea lui
Dumnezeu.

II. ActivităŃi:
1. Versetul Biblic.
a. ÎnvăŃătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Luca 1:37.
b. ÎnvăŃătorul explică expresia cuvânt de la Dumnezeu din versetul biblic:
Cuvânt de la Dumnezeu:
-Este viu (plin de putere) (Evrei 4:12).
-Se împlineşte (Geneza 1:3).
-Rămâne în veac (1 Petru 1:25).
-Este ,,da’’ şi ,,amin’’ (2 Corinteni 1:20).
c. ÎnvăŃătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic prin diferite metode: joc, concurs
etc.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinŃelor:
¤ De ce a venit îngerul la Maria?
¤ Cum se numeşte îngerul?
¤ Ce i-a spus îngerul Mariei?
¤ De ce s-a tulburat Maria de vestea îngerului?
¤ Cine este Pruncul?
¤ Ce este un Mântuitor?
¤ De ce trebia să vină pe pământ un Mântuitor?
¤ Acceptă Maria misiunea ei?
III. Concluzie
Maria se supune voii lui Dumnezeu cu orice preŃ. Era periculos pentru o femeie necăsătorită
sa aibă un copil: logodnicul putea s-o părăsească, poporul putea s-o ucidă cu pietre, după cum
era obiceiul vremii. Dar, Maria se încrede în Dumnezeu. Ea acceptă misiunea ei şi cântă chiar
o cântare de laudă Domnului (Luca 1:46-55).
Dumnezeu îŃi cere şi Ńie să asculŃi de El, să faci voia Lui cu orice preŃ: ruşine, dispreŃ,
singurătate etc., să-i cânŃi şi tu o cântare de laudă, indiferent în ce situaŃie te afli, şi să te
încrezi în El. Maria a fost o femeie binecuvântată şi o binecuvântare pentru omenire. Şi tu poŃi
fi un copilaş binecuvântat şi o binecuvântare pentru alŃii
.

