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Idei pentru lecŃiile
LecŃia 4: Pavel – un misionar biblic, Partea 1
Foaia de colorat: CitiŃi Faptele Apostolilor 9:1-20 împreună cu copiii. AlegeŃi trei
copii care să interpreteze prin pantomimă ceea ce se citeşte. Un copil poate juca
rolul lui Isus, altul al lui Pavel şi al treilea al lui Anania. După ce aŃi terminat de citit şi
de prezentat istorisirea citiŃi pagina de colorat împreună cu copiii, apoi lăsaŃi-i să
petreacă timp colorând pagina.
Foaia de activitate: CitiŃi pagina de activitate împreună cu copiii şi încurajaŃi-i să-l
ajute pe Saul să ajungă la oameni. În timp ce copiii trec prin labirint, cereŃi-le să
spună din nou istorisirea copilului de lângă ei. AmintiŃi-vă să recapitulaŃi şi să-i
învăŃaŃi versetul de memorat.

Saul era în drumul spre Damasc şi căuta mai mulŃi creştini pe
care să-i arunce în închisoare, cînd Isus i-a vorbit. Saul credea
că locul creştinilor era în închisoare pentru că credeau în Isus.

Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, de odată a stălucit o
lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ, şi a auzit un glas,
care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” Fapte 9:3,4
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După ce Pavel a crezut în Isus, abia aştepta să le spună oamenilor despre Isus.
Biblia ne spune că imediat el a început să spună Vestea Bună. PoŃi să-l ajuŃi pe
Pavel să treacă prin labirint ca să spună Vestea Bună?

Saul a fost primul misionar. El a călătorit foarte mult ca să le spună
oamenilor despre Isus. El a primit un nume nou: Pavel.
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