Marea trimitere
Înainte de a Se înălţa la cer, Domnul Isus a vorbit ucenicilor Lui şi le-a dat o ultimă poruncă:
,,Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit...’’ După ce le-a dat această poruncă,
Domnul Isus i-a asigurat pe ucenici că va fi cu ei până la sfârşitul veacului.

Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l
însoţeau. Amin. Marcu 16:20

Găseşte cele 7 diferenţe din cele două imagini!

Desenează în pătratul de mai sus un mod
în care vei putea împărtăşi Evanghelia
unui prieten. Încearcă în săptămâna care
vine să spui Vestea bună aşa după cum ai
desenat!

Ce poruncă a
dat Domnul Isus
ucenicilor?

Lecţia 28
Marea trimitere
Text biblic: Matei 28:16-20
Verset cheie: Marcu 16:20
Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege marea poruncă dată de Domnul Isus tuturor ucenicilor
Lui: să meargă în toată lumea şi să propovăduiască Evanghelia.
Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Următoarele repere pot fi mai mult sau
mai puţin dezvoltate în funcţie de vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al
grupei etc.
I. Lecţia
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul le vorbeşte copiilor despre marea
trimitere pe care le-o face Domnul Isus ucenicilor.
Prezentare:
Domnul Isus i-a chemat pe cei 11 ucenici rămaşi după înviere (fără Iuda care a murit).
Ei s-au dus în Galilea. Când L-au văzut, ucenicii I s-au închinat, însă unii s-au îndoit, ne
spune Biblia. Atunci, Domnul Isus S-a apropiat de ei şi le-a spus: ,,Toată puterea mi-a fost
dată în cer şi pe pământ...’’ Apoi El le-a cerut ucenicilor să se răspândească prin lume,
printre neamuri, pentru:
• a face ucenici din toate neamurile,
• a-i boteza în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
• a-i învăţa să păzească toate poruncile Lui.
Apoi, Domnul Isus le face ucenicilor o promisiune prin care îi încurajează că nu-i va lăsa
singuri în toată această lucrare: ,,Şi iată că Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacului.’’
II. Activităţi
2. Versetul biblic
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic.
„Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea
Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.” Marcu 16:20
b. Învăţătorul explică câteva cuvinte cheie din verset :
„Iar ei au plecat...” -Ucenicii ascultă porunca Domnului Isus şi pleacă.
„... au propovăduit pretutindeni” –Ucenicii nu stau pe loc. Ei au început să vorbească
pretutindeni despre Domnul Isus.
„Domnul lucra împreună cu ei...”–Ucenicii nu erau singuri în lucrarea pe care o făceau.
Domnul lucra împreună cu ei.
„... întărea Cuvântul” – Cel ce întăreşte Cuvântul şi-l face să rodească este Domnul Isus.
c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
3. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Ce poruncă le-a dat Domnul Isus ucenicilor Lui?
• Ce au făcut ucenicii după ce S-a înălţat Domnul Isus la cer?
• Unde i-a trimis Domnul Isus pe ucenici?

• Ce promisiune le-a făcut Domnul Isus?
• Cine lucra împreună cu ucenicii?
III. Concluzie
Porunca Domnului Isus adresată ucenicilor este valabilă şi astăzi. Ucenicii Domnului Isus
din ziua de azi trebuie să împlinească şi ei această poruncă. Dacă tu eşti unul din ucenicii
Lui, şi tu poţi împlini această poruncă. Poţi să vorbeşti celor din jurul tău despre Mântuitorul
şi să le spui despre ceea ce face Domnul Isus în viaţa ta de copil al Său. În felul acesta şi tu
împlineşti Marea Trimitere a Domnului Isus.

