
Doamne,
Sunt recunoscător că ești un Dumnezeu puternic care îi ajută pe alții! Ajută-mă să Te urmez și 
să Te ascult! Și ajută-mă să arăt și eu iubire față de alții!
Amin. 

Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur n-am (arată mâinile goale și dă din cap);  

dar ce am, îţi dau (întinde-ți mâinile în față cu palmele în sus):  

în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, (atinge cu degetul arătător cealaltă palmă și apoi inversează) 

scoală-te (mișcă-ți mâinile de jos în sus) şi umblă (mergi pe loc)!”  

Fapte 3:6 (VDC) 

Petru a vindecat un om prin puterea numelui lui Isus. Însă ologul nu a fost singura persoană 
care a fost ajutată. Când au aflat cine îl vindecase pe acel om, mulți oameni s-au hotărât și ei 
să-L urmeze pe Isus. Astăzi, cei ce-L urmează pe Isus încă mai pot chema Numele Lui pentru a 
primi ajutor.

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:

Petru a făcut o minune. El l-a vindecat pe omul olog! Dar Petru I-a dat toată lauda lui 
Isus. Petru știa că nu prin propria sa putere îl vindecase pe acel om. A fost puterea lui 
Dumnezeu! 

• Ce a făcut acel om după ce a fost vindecat? (El a sărit de bucurie și L-a lăudat pe Dumnezeu!)

• Ce i-a dat Petru ologului și era mai bun decât banii? (Petru l-a vindecat în numele lui Isus Hristos.)

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

Fapte 3:1-4:4
Un olog este vindecat
Fără argint sau aur

• Ce au făcut mulți dintre oamenii care aflaseră cu a cui putere fusese vindecat ologul? (S-au 
hotărât să-L urmeze și ei pe Isus.)

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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