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Idei pentru lecŃiile
LecŃia 12: Nu trebuie să fii mare
Foaia de colorat: uneori copiii cred că nu pot fi misionari pentru că sunt prea mici.
CitiŃi cu copiii Matei 18:3. SpuneŃi-le copiilor: Isus vă iubeşte foarte mult şi are
lucrări speciale pentru voi chiar dacă sunteŃi copii. Isus crede că uneori copiii
au o mai mare credinŃă decât adulŃii, aşadar este foarte important să împărtăşiŃi
această credinŃă şi altora. PuneŃi-i pe copii să coloreze cei doi copii de pe foaie şi
lucraŃi la memorarea versetului din Matei 18:3.
Foaia de activitate: spuneŃi-le: chiar acum puteŃi spune altora despre Isus în mai
multe feluri. Uneori vedem că unele persoane aleg să devină creştine pe loc,
dar noi trebuie să continuăm să spunem celorlalŃi Vestea bună. CereŃi-le copiilor
să vă împărtăşească ideile lor despre modul în care ar putea vorbi altora despre
Isus. CitiŃi copiilor foaia de activitate şi rugaŃi-i pe copii să-i ajute pe Mihai şi Ioana să
ajungă la domnul Popescu pentru a-i da scrisoarea. În timp ce copiii trec prin labirint
întrebaŃi-i ce cred că a scris Mihai şi Ioana în scrisoare.

Isus are activităŃi speciale pe care poŃi să le faci şi tu chiar dacă eşti mic. Nu trebuie să aştepŃi până creşti ca să-L slujeşti pe Isus. De fapt, Isus a spus în Matei
18:3 că tu eşti foarte deosebit pentru că deseori copiii au mai multă credinŃă
decât adulŃii.

„Adevărat vă spun că, dacă nu vă veŃi întoarce la Dumnezeu şi nu vă
veŃi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veŃi intra în ÎmpărăŃia
cerurilor.” Matei 18:3
Nu trebuie să fii mare
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Mihai şi Ioana fac un desen pentru
învăŃătorul lor dl. Popescu. Dl. Popescu
este nefericit. El nu ştie Vestea Bună
despre Isus. Desenul arată cum a murit
Isus şi pentru păcatele domnului
Popescu. PoŃi să-i ajuŃi pe Mihai şi Ioana
să-şi găsească drumul prin labirint ca să
ajungă la dl. Popescu să-i dea desenul?
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