
Doamne,
Tu ai schimbat inima lui Pavel! Ai schimbat un om plin de ură într-un om care a răspândit 
vestea iubirii minunate a lui Isus! Îți mulțumesc că Tu poți să-mi schimbi și inima mea!
Amin. 

Dar Domnul (ridică mâinile și arată în sus) i-a zis: „Du-te (întinde-ți brațul, arătând în față),  

căci el (atinge-ți creștetul capului) este un vas pe care l-am ales,  

ca să ducă (pune-ți mâinile pâlnie la gură) Numele Meu  

înaintea Neamurilor (întinde o mână cu palma în sus),  

înaintea împăraţilor (întinde și cealaltă mână cu palma în sus) 

şi înaintea fiilor lui Israel (cu palmele în sus, întrepătrunde-ți degetele și mișcă-le).”  

Fapte 9:15 (VDC) 

Întâlnirea cu Isus l-a schimbat complet pe Pavel. Dragostea lui Dumnezeu este atât de mare, 
încât nimic din ce ar face cineva nu-L poate împiedica pe Dumnezeu să-i ofere iertare. Prin 
credința în Isus, Dumnezeu ne poate ajuta să ne schimbăm.

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:

Anania a tremurat când Isus i-a spus să meargă să se roage pentru Saul. El știa că Saul 
voia să-i aresteze pe ucenicii lui Isus, dar Anania s-a supus totuși lui Dumnezeu. Isus l-a 
schimbat pe Saul dintr-un om care a arestat și chiar a ucis creștini într-un om care a ajutat la 
răspândirea Veștii Bune despre Isus.

• Ce s-a întâmplat după ce Anania s-a rugat pentru Saul? (Saul a putut să vadă din nou! Apoi a 
fost botezat.)

• Cine l-a oprit pe Saul în drum spre Damasc? (Isus)

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

Faptele Apostolilor 9:1-19
Pavel Îl întâlnește pe Isus
Din dușman, prieten

• În ce fel s-a schimbat Saul după ce a devenit un ucenic al lui Isus? (A devenit un conducător al 
Bisericii care avea să spună tuturor despre Isus. Numele i-a fost schimbat în Pavel.)

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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