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Idei pentru lecŃiile
LecŃia 13: Fiecare trebuie să ştie!
Foaia de colorat: citiŃi copiilor Ioan 3:16. Acest verset poate să-i ajute pe copii la
împărtăşirea Veştii Bune despre Isus. FaceŃi-vă timp pentru memorarea acestui
verset. Cuvintele cheie sunt: „Dumnezeu,” „a iubit,” „lumea,” „a dat,” „pe Fiul” şi „viaŃă
veşnică.” Pentru mai multe idei despre modul în care să-i ajutaŃi pe copii să
memoreze aceste versete, citiŃi capitolul „Idei pentru închinare” de la începutul cărŃii.
ÎntrebaŃi-i pe copii: De ce se vorbeşte în acest verset despre „singurul Lui Fiu”?
De ce L-a trimis Dumnezeu pe Isus pe pământ? Ce se întâmplă dacă credem în
Isus?
Foaia de activitate: întrebaŃi-i: Pentru cine a murit Isus? A murit El doar pentru
cei care au pielea mai închisă la culoare? A murit El doar pentru cei cu pielea
albă? PuneŃi-i pe copii să folosească cel puŃin trei culori diferite pentru a colora feŃele
copiilor de pe cruce. VorbiŃi despre toate locurile din lume unde oamenii trebuie să
audă despre Isus. Dacă este posibil folosiŃi un glob sau o hartă pentru a va ruga
împreună cu copiii pentru oamenii din lumea întreagă care nu-L cunosc pe Isus.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară,
ci să aibă viaŃa veşnică. Ioan 3:16
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Isus nu a murit doar pentru cei cu pielea mai închisă sau pentru cei cu pielea
albă. El nu a murit doar pentru oamenii din Europa sau pentru copiii din America
de Sud. El a murit pentru noi toŃi. Foloseşte cel puŃin trei culori diferite pentru a
colora pielea acestor copii.
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