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Idei pentru lecŃiile 
 
LecŃia 3: Fii martor al lui Isus! 
 

Foaia de colorat: CitiŃi copiilor Faptele Apostolilor 1:8. ÎntrebaŃi-i pe copii dacă ştiu 
ce face un martor. SpuneŃi-le: Isus le spune ucenicilor să meargă în toată lumea 
şi să spună tuturor oamenilor istoria lui Isus. CereŃi-le copiilor să scrie pe foaie ce 
anume ar împărtăşi ei despre Isus. DaŃi-le un model copiilor, scriind pe pagina 
voastră un exemplu, cum ar fi: „Isus a venit pe pământ ca un copilaş.” În timp ce 
copiii colorează pagina, lucraŃi la memorarea versetului. 
 

Foaia de activitate: RugaŃi-i pe copii să vă spună toate locurile unde cred ei că este 
nevoie de martori ai lui Isus. Pentru a adăuga ceva acŃiune, spuneŃi-le copiilor să 
strige numele locului respectiv, însoŃit de un sunet scos de un animal. Când au 
terminat acest lucru, citiŃi numele celor trei Ńări de pe foaia de colorat. CereŃi-le să 
tragă o linie între numele Ńării şi steagul ei. DaŃi-le voie copiilor să coloreze steagurile 
în culorile pe care le ştiu ei. 
 

 

POATE FI COPIAT! 
Este permisă utilizatorului acestor materiale multiplicarea după 
dorinŃă în scopul educaŃiei copiilor. Nici o parte a acestui 
material nu poate fi vândută sau modificată fără permisiunea 
scrisă a autorului.  



 

15  Fii martor al lui 

Ci voi veŃi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt 
peste voi, şi-Mi veŃi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în 
Samaria, şi până la marginile pământului.” Fapte 1:8 

Mihai le spune oamenilor despre Isus. Ce crezi că le spune 
oamenilor?  Scrie în spaŃiul rezervat în colŃul din dreapta sus ce crezi 
că ar trebui să le spună Mihai  oamenilor despre Isus.  

 



 

16  

India 
 
 
Indonesia 
 
 
Iran 

Indonesia, Iran şi India sunt Ńări unde este nevoie de martori ai lui Isus. În 
aceste Ńări trebuie să vină oameni care să le vorbească despre Isus. 
Trage o linie de la numele Ńării la steagul corespunzător. După ce ai terminat 
poŃi să colorezi steagurile. Steagul Indonesiei este roşu sus şi alb jos. Steagul 
Iranului este roşu, alb în mijloc şi apoi negru. Steagul Indiei este protocaliu sus, 
alb in mijloc şi apoi verde.  

Fii martor al lui Isus! 


