
Doamne,
Îți mulțumesc pentru Vestea Bună pe care o avem prin Isus! Trimite Duhul Tău cel Sfânt să mă 
ajute să împărtășesc această Veste Bună cu alții, ca și ei să-L poată cunoaște pe El.
Amin. 

Şi toţi (cu palmele în sus, întrepătrunde-ți degetele și mișcă-le)  

s-au umplut (ridică-ți mâinile încet pe lângă tine) de Duh Sfânt  

şi au început să vorbească (mișcă degetul arătător de la buze înainte) în alte limbi,  

după cum le dădea Duhul (întinde-ți mâinile în față cu palmele în sus). 

Fapte 2:4 (VDC) 

După ce Isus S-a întors în Cer, Dumnezeu a trimis Duhul Său cel Sfânt pentru a-i ajuta pe 
ucenicii Săi să răspândească 
Vestea Bună despre Isus. Astăzi, oamenii încă aud această Veste Bună prin cuvintele și 
acțiunile celor ce-L urmează și prin Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.

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

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

Isus murise de bunăvoie pe cruce și înviase dintre morți! Oricine credea în Isus putea acum să 
fie iertat de păcate! Dar nu toată lumea aflase de această Veste Bună. Prin urmare, Dumnezeu 
L-a trimis pe Duhul Său cel Sfânt. Duhul Sfânt i-a ajutat pe ucenicii lui Isus să împărtășească 
Vestea Bună despre El cu alții. Duhul Sfânt este și astăzi cu cei ce-L urmează pe Isus.

• Ce le-a dat Duhul Sfânt putere să facă? (să vorbească diferite limbi)

• Ce s-a întâmplat când a venit darul promis de Dumnezeu? (S-a auzit un sunet ca un vâjâit de vânt, 
ceva ce arăta ca focul s-a așezat pe fiecare dintre ucenicii lui Isus și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a 
umplut pe toți.)

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

Faptele Apostolilor 2:1-47
Venirea Duhului Sfânt
Darul minunat al lui Dumnezeu

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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