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Idei pentru lecŃiile
LecŃia 10: Fii un misionar care se roagă!
Înainte de a preda această lecŃie, va trebui să aflaŃi numele şi locaŃiile câtorva
misionari.
Foaia de colorat: CitiŃi copiilor partea de sus a paginii. OpriŃi-vă şi cereŃi-le copiilor
să se roage pentru misionari. În timp ce copiii colorează pagina ajutaŃi-i să
memoreze pasajul din Efeseni 6:18. Cuvintele cheie din acest verset sunt: „Duhul”,
„în toată vremea”, „rugăciuni”, „cereri”, „vegheaŃi”, „stăruiŃi”, „toŃi sfinŃii”. 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.
Foaia de activitate: CitiŃi copiilor partea de sus a paginii. După ce au completat
pagina, discutaŃi cu ei şi despre alte locuri pentru care pot să se roage. SpuneŃi-le:
Vă puteŃi ruga oriunde şi oricând. Dumnezeu nu doarme, aşa că vă puteŃi ruga
chiar dacă vă treziŃi la miezul nopŃii. Poate că nu totdeauna vă puteŃi ruga cu
voce tare, dar Dumnezeu cunoaşte şi gândurile voastre şi vă puteŃi ruga şi în
gând.

Isus vrea să ne rugăm pentru misionarii care le spun altor oameni Vestea Bună.
Noi putem să vorbim cu Dumnezeu la şcoală, afară, când ne căŃărăm într-un
copac, noaptea sau chiar când călătorim. Totdeauna poŃi să te rogi în gând şi
să-L rogi pe Dumnezeu să-i protejeze pe misionari şi să le dea putere.

FaceŃi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.
VegheaŃi la aceasta, cu toată stăruinŃa, şi rugăciune pentru toŃi
sfinŃii. Efeseni 6:18
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Încercuieşte toate locurile unde poŃi să te rogi pentru misionari.

Trebuia să încercuieşti toate pozele! PoŃi să te rogi acasă, când călătoreşti,
sub un pom, când încerci să adormi, chiar şi când îŃi faci temele.
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