
Doamne,
Ce minunat este să știu că nimic nu poate opri planul pe care Tu Îl ai pentru viața mea! Când 
nu știu ce să mai fac sau când sunt îngrijorat, ajută-mă să-mi amintesc că Tu ești mereu în 
control!
Amin. 

Pavel a rămas doi ani întregi (arată două degete) 

într-o casă (mimează un acoperiș  deasupra capului) pe care o luase cu chirie. 

Primea (zâmbește și fă cu mâna) pe toţi care veneau să-l vadă,

propovăduia (pune-ți mâinile pâlnie la gură) Împărăţia lui Dumnezeu  

(ridică mâinile și arată în sus) şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio piedică 

(întinde-ți brațul în față cu palma desfăcută),  

cele privitoare la Domnul Isus Hristos  

(atinge cu degetul arătător cealaltă palmă și apoi inversează).

Fapte 28:30-31 (VDC) 

Dumnezeu a folosit timpul petrecut de Pavel în închisoare pentru a-l inspira să scrie câteva 
dintre cărțile Bibliei. Dumnezeu poate folosi situațiile grele prin care trecem în viața noastră 
pentru a-Și împlini planul Său pentru noi.

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:

Pavel știa că Dumnezeu voia ca el să răspândească Vestea Bună despre Isus Neamurilor.  El 
a rămas dedicat acestei misiuni chiar și atunci când a ajuns prizonier în lanțuri. Nimic nu-L 
putea împiedica pe Dumnezeu să-l folosească pe Pavel pentru a-Și îndeplini scopul și nimic 
nu-l putea opri pe Pavel să se supună planului lui Dumnezeu pentru viața sa.

• Ce i s-a întâmplat lui Pavel după ce a fost arestat pe nedrept? (El a naufragiat în călătoria sa 
către Roma. Apoi a locuit în Roma ca prizonier.)

• Ce credea Pavel că Dumnezeu voia ca el să facă? (Să spună Neamurilor despre Isus)

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

Faptele Apostolilor 13-14; 16; 20-21; 25; 27-28
Călătoriile și necazurile lui Pavel
Călătorii pentru Isus

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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