
Doamne,
Îți mulțumesc că L-ai trimis pe Fiul Tău, Isus! Ajută-mă să mă încred în El 
și să fac ceea ce-mi spune El! Dă-mi, te rog, putere să-mi schimb viața și să 
Te urmez!
Amin. 

„Iată (pune-ți o mână deasupra ochilor și uită-te împrejur) 

Mielul lui Dumnezeu (apropie-ți mâinile cu palmele în sus și apoi ridică-le)  

care ridică (prefă-te că ridici ceva)  

păcatul lumii!” (fă un cerc mare în fața ta cu ajutorul mâinilor) 

Ioan 1:29b (VDC) 

Ioan le-a spus oamenilor să renunțe la faptele rele pe care le făceau și să fie botezați. Botezul 
este o modalitate de a arăta curățirea de păcate. Este, de asemenea, o modalitate de a arăta că 
dorești să-L urmezi și să-L asculți pe Dumnezeu. Isus, Fiul lui Dumnezeu, este numit și Mielul 
lui Dumnezeu. El ne poate înlătura complet păcatele.

Descoperiți împreună modul în care această lecție se leagă de „Povestea Măreață a lui 
Dumnezeu”. Citește cu voce tare copilului tău următoarele:

Ioan a știut că Isus era trimisul special al Lui Dumnezeu. De aceea, Ioan a vrut ca el să fie 
botezat de Isus. În schimb, Isus i-a spus lui Ioan să-L boteze. Și Ioan L-a ascultat, crezând că așa 
era bine să facă. 

Citește următorul paragraf cu voce tare pentru a-ți ajuta copilul să înțeleagă mai bine:

• Ce a spus Ioan când Isus a venit să fie botezat? („Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul 
lumii!")

• Ce le-a spus Ioan oamenilor să facă? („Îndreptați-vă căile. Întoarceți-vă de la faptele rele pe care le 
faceți. Botezați-vă.")

Cere-i copilului să spună din nou povestirea.  Ajută-l să-și amintească ideile principale punându-i 
următoarele întrebări:

Matei 3:1-3, 13-17; Luca 3:15-16; Ioan 1:29; Maleahi 3:1
Botezul lui Isus 
Fiul preaiubit

• Cine a spus Dumnezeu că este Isus atunci când a fost botezat? (Dumnezeu a spus că Isus este 
Fiul Său preaiubit.)

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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