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Idei pentru lecŃiile
LecŃia 11: Fii un misionar care dăruieşte!
Foaia de colorat: spuneŃi-le copiilor: chiar dacă acum nu sunteŃi suficient de mari
ca să mergeŃi în misiune, puteŃi să dăruiŃi pentru lucrarea misionară. PuteŃi să
dăruiŃi misionarilor care merg în misiune lucrurile de care au nevoie. CitiŃi cu
copiii partea de sus a paginii de colorat. În timp ce aceştia colorează desenul lucraŃi
la momorarea versetului 2 Cor. 9:7. Pentru mai multe idei despre modul în care să-i
ajutaŃi pe copii să memoreze versetul citiŃi capitolul „Idei pentru închinare” de la
începutul cărŃii. FaceŃi-vă timp şi explicaŃi copiilor cuvintele mai dificile din text.
Foaia de activitate: puneŃi-i pe copii să unească punctele desenului pentru a
termina coşul care este plin cu lucruri ce urmează a fi dăruite. AjutaŃi-i pe copii să
vină cu idei despre unele lucruri pe care le-ar putea dărui copiilor în nevoie.

Aceşti copii au găsit nişte hăinuŃe şi ceva de mâncare, şi ar vrea să le dăruiască
ca să-i ajute pe misionari. Misionarii pot să spună Vestea Bună despre Isus
oamenilor cărora le dau hăinuŃele şi mâncarea.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău
sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.
2 Corinteni 9:7
Fii un misionar care dăruieşte!
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Acest coş ar fi un dar minunat pentru cineva.
Uneşte punctele şi termină coşul.

PoŃi să te gândeşti la ceva ce ai putea dărui cuiva care are mai multă nevoie de
el decât tine? Desenează acel lucru în coş.
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Fii un misionar care dăruieşte!

