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Idei pentru lecŃiile
LecŃia 7: Lasă lumina ta să lumineze!
Foaia de colorat: CitiŃi copiilor Matei 5:16. ÎntrebaŃi-i pe copii: De ce trebuie să
facem fapte bune? AjutaŃi-i pe copii să înŃeleagă că noi nu ar trebui să facem fapte
bune pentru ca oamenii să se uite la noi şi să creadă că suntem minunaŃi. Noi trebuie
să facem lucruri bune pentru ca atunci când oamenii ne întreabă de ce facem aceste
lucruri, să le putem spune despre Isus ca şi ei să înceapă să I se închine Lui.
Foaia de activitate: CitiŃi cuvintele din partea de sus a paginii. Apoi spuneŃi-le
copiilor: Lui Dumnezeu Îi place să-i audă pe oameni lăudându-L. Când facem
lucruri bune cineva ne-ar putea întreba de ce facem aceste lucruri. Atunci
putem să le spunem despre Isus şi poate şi ei vor începe să-L laude pe
Dumnezeu. În timp ce copiii completează pagina de activitate, ajutaŃi-i să memoreze
Matei 5:16. 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 spune că trebuie să lăsăm lumina noastră să lumineze în faŃa oamenilor
ca ei să vadă cum acŃionăm noi şi apoi să-L laude pe Dumnezeu. Desenează
ceva ce ai putea face ca să-i ajuŃi pe alŃii să vadă că-L asculŃi pe Isus.

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să
vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care
este în ceruri. Matei 5:16
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Isus vrea să laşi lumina ta să lumineze ca şi alŃii să vină la El şi să-L laude.
Această lumânare arde cu o flacără pe care el vrea s-o împărtăşească cu
prietenul său. Eşti dispus şi tu să-i spui unui prieten de-al tău despre Isus.
ScrieŃi numele pe lumânarea aprinsă. Gândeşte-te la un prieten la care ai vrea
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