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Idei pentru lecŃiile
LecŃia 1: Ultima poruncă a lui Isus
Foaia pentru colorat: CitiŃi copiilor pasajul din Matei 28:19-20. ExplicaŃi-le că acesta
a fost ultimul lucru pe care Isus l-a spus ucenicilor Lui, înainte să Se înalŃe la cer. În
timp ce copiii colorează această pagină spuneŃi-le copiilor despre care „neamuri”
vorbeşte aici Isus. Ca să fiŃi siguri că înŃeleg spuneŃi-le: Neamurile despre care Isus
vorbeşte aici sunt toate popoarele lumii. Indiferent de locul în care aceşti
oameni locuiesc sau dacă vorbesc o limbă diferită de cea pe care o vorbim noi,
Isus doreşte ca noi să mergem şi să le spunem despre El. DiscutaŃi de ce este
important să-i învăŃăm pe oameni să asculte şi să împlinească poruncile lui
Dumnezeu.
Foaia de activitate: CitiŃi partea de sus a paginii împreună cu copiii. Pentru partea
de jos a paginii puneŃi pe fiecare copil să răspundă la întrebarea lui Mihai. Exemple:
Isus este Fiul lui Dumnezeu. Isus este Mântuitorul nostru. Isus este puternic. Isus
este dragoste. În timp ce copiii fac drumul prin labirintul de pe pagină, ajutaŃi-i să
memoreze pasajul din Matei 28:19-20. Cuvintele cheie din Scriptură sunt: „mergeŃi”,
„ucenici”, „popoare”, „botezându-i”, „numele”, „Tatălui”, „Fiului”, „Duhului Sfânt”,
„împlinească”, „poruncile”, „întotdeauna”, veacului”. 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 a petrecut mult timp învăŃându-i pe ucenici. Înainte de a Se înălŃa la cer
Isus le-a poruncit ucenicilor să se ducă în toată lumea şi să-i înveŃe pe oameni
tot ce i-a învăŃat El.

DuceŃi-vă şi faceŃi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăŃaŃi-i să păzească tot ce
v-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului. Amin. Matei 28:19,20
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Ioana vrea să-l găsească pe prietenul ei Mihai ca să-i spună despre Isus. PoŃi
s-o ajuŃi pe Ioana să-l găsească pe Mihai? Ce i-ai spune lui Mihai dacă te-ar
întreba Cine este Isus?

Cine este
Isus?

Isus este ...
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