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Idei pentru lecŃiile 
 
LecŃia 5: Pavel – un misionar biblic, Partea 2-a 
 
Foaia de colorat: CitiŃi Faptele Apostolilor 26:1-29 împreună cu copiii. AlegeŃi trei 
copii care să interpreteze prin pantomimă ceea ce se citeşte. Un copil poate să-L 
interpreteze pe Isus, altul pe Pavel şi al treilea pe împăratul Agripa. După ce aŃi citit 
istorisirea, cereŃi-le copiilor să coloreze imaginea lui Pavel. În timp ce ei colorează, 
lucraŃi la memorarea pasajului din Faptele Apostolilor 26:17b-18. 
 
Foaia de activitate: CitiŃi copiilor partea de sus a foii de activitate şi cereŃi-le să 
completeze labirintul. SpuneŃi-le că: Dumnezeu i-a dat lui Pavel curajul să poată 
sta înaintea acestui om puternic şi să vorbească despre Isus. Nu numai că 
Dumnezeu i-a dat curajul să vorbească, dar Dumnezeu i-a dat şi înŃelepciune să 
ştie ce să spună. Dacă-i cereŃi lui Dumnezeu înŃelepciune El vă va ajuta şi pe 
voi să ştiŃi ce să spuneŃi prietenilor voştri când le vorbiŃi despre Isus.  
 

 

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.  
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            Pavel i-a spus lui Festus că Isus i-a vorbit şi i-a zis: Te-am ales 
din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor, la care te trimit, 
ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub 
puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinŃa în Mine, 
iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinŃiŃi.”  Fapte 26:17,18  
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Pavel este misionar şi vrea să-i spună împăratului Agripa despre Isus. Vrei să-l 
ajuŃi pe Pavel să treacă prin labirint ca să stea de vorbă cu împăratul Agripa? 
łi-ar fi frică să stai în faŃa unui împărat puternic şi să-i vorbeşti despre Isus? De 
unde a căpătat Pavel curajul ca să stea în faŃa împăratului Agripa şi să-i spună 
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