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Idei pentru lecŃiile
LecŃia 6: Tu eşti o lumină
Foaia de colorat: CitiŃi copiilor Matei 5:14a. ExplicaŃi-le copiilor ce înseamnă să fim
„lumini”. SpuneŃi-le că: Isus a spus că noi suntem lumina lumii. La fel cum
soarele dă lumină lumii, şi noi răspândim lumină când le spunem altora despre
El. DiscutaŃi cu copiii despre modul în care trebuie să ni se schimbe viaŃa când
devenim creştini. Când Isus intră în viaŃa noastră, totul se luminează pentru că-L
avem pe El să ne ajute în toate zilele. Când le spunem altora despre Isus, le
facem viaŃa mai luminoasă.
Foaia de activitate: CitiŃi prima propoziŃie din partea de sus a foii de activitate. Apoi
cereŃi-le copiilor să încercuiască imaginile obiectelor care dau lumină. După ce toŃi au
încercuit focul, becul, soarele şi lumânările, terminaŃi de citit şi restul paginii. După ce
copiii au încercuit desenele de pe pagină, lucraŃi la memorarea pasajului din Matei
5:14a. 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.

Isus ne-a spus că noi suntem lumina lumii. La fel cum soarele luminează
pământul şi noi aducem lumină când le vorbim altora despre Isus.

Voi sunteŃi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte,
nu poate să rămână ascunsă. Matei 5:14
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Încercuieşte patru lucruri care pot da lumină. Ştii că dacă poza ta ar fi fost pe
această pagină ai fi încercuit-o? Tu ştii Vestea Bună şi când spui şi altora
această Veste Bună tu eşti o lumină. Desenează-te pe tine undeva pe această
pagină şi apoi încercuieşte desenul.

Voi sunteŃi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte,
nu poate să rămână ascunsă. Matei 5:14
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