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5. Pavel vorbește despre Isus 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă de la Pavel că un prieten al Domnului Isus se bucură să spună 

altora despre prietenia și iubirea Lui. 

TEXTE BIBLICE:  Faptele Apostolilor  cap. 11-28, despre călătoriile lui Pavel. 

VERSET BIBLIC:  Coloseni 3:23 
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   PERSOANE: 

• 2 Persoane  • În această lecție copiii vor învăța de la Pavel că un prieten al Domnului Isus se 
bucură să spună altora despre prietenia și iubirea Lui. 

• Materialul de față este potrivit pentru copiii de grădiniță. El trebuie însă adaptat 
pentru copiii foarte mici (2-3 ani). Pentru aceștia vă recomandăm să faceți o 
lecție cât mai simplă cu jocuri, povestioara biblică foarte pe scurt, o foarte 
scurtă idee din versetul biblic, din care copiii să învețe ceva pentru viața 
practică, și o pagină de colorat.  

•  Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată ce sunt folosite toate împreună, 
pot depăși două ore. De aceea vă sugerăm să selectați dvs. doar secțiunile care 
vi se par cele mai potrivite pentru grupă și doar pe acelea să le folosiți, ca să vă 
încadrați în timp.   

• Se oferă și pagini de colorat, și o idee de lucru manual. Este foarte important ca, 
în timp ce copiii sunt ocupați cu aceste activități, să folosiți acest timp cu 

       înțelepciune. Puneți copiilor întrebări despre ce au învățat; ca pe o conversație,  
      nu ca pe un test. Lăsați-i pe copii să vă pună întrebări sau să vă povestească   
       despre lecția biblică. 
• Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, întrebați copiii cum 

a fost săptămâna lor. Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire, 
întrebați-i ce răspuns au primit la rugăciuni. Apoi faceți o scurtă rugăciune de 
început. 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică despre Pavel care 
vorbește celorlalți despre Domnul Isus. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Pregătiți un costum pentru dl. Drumescu. Să fie destul de amuzant: o 

cămașă băgată pe jumătate în pantaloni iar cealaltă jumătate să fie scoasă 
din pantaloni, un sacou mai mare decât măsura necesară, un bagaj vechi și uzat etc.                
Informații despre ținuta și caracterul d-lui Drumescu găsiți la site-ul nostru, 
www.kidzromania.com: lecții, alte  materiale, personaje KR. 

• Invitați un voluntar la lecție ca să joace rolul d-lui Drumescu. 
•  Faceți o repetiție înainte de lecție, ca să știți exact ce aveți de făcut împreună, vezi                

scenariul de mai jos. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
• Costum dl. Drumescu 
• Pașaport 
• Biblie 

• Dl. Drumescu intră în clasă ca o vijelie, dar nu prea tare, ca să nu se sperie copiii. El se preface 

că ar căuta ceva și nu găsește. Învățătorul este uimit și încearcă să afle, printr-un schimb de 

replici cu el, cine este și ce caută. Aceste replici ajută pe învățător să introducă tema lecției. 

DIALOG: 

Drumescu:  Unde este? Unde l-am pus? Ce am făcut cu el? 
Învățător:  Cine sunteți dvs.? Ce faceți aici? Ce căutați?  
D:   Scuze! Sunt dl. Drumescu! Am pierdut pașaportul meu. Și trebuie să plec repede la avion! 
Î:   Pașaportul este chiar în buzunarul dvs. Îi arată: Chiar aici! 
D:   Oh, aici l-am pus! 
Î:   Mergeți în vacanță? 
D:   Oh, nu! Prietenul meu este acolo. E misionar. 
Î:        Misionar! Adică  a fost trimis de biserică în altă țară, să vorbească despre iubirea lui  
  Dumnezeu altora.  
D:   Da. El povestește oamenilor despre prietenia cu Domnul Isus. Iar eu trebuie să îl vizitez ca 
  să îi duc niște lucruri de la biserica noastră. Vrem să îl ajutăm în ceea ce face.  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

  
Î:  Ce frumos! 
D: se uită la ceas:  
 Oh, trebuie să plec acum! Nu vreau să întârzii la avion! 
Î:  Sigur! Înțelegem! Du-te! Du-te repede! 
D:  La revedere!  
Î:  Mergi cu bine! Și spune prietenului tău că ne rugăm și noi pentru el și pentru toți misionarii.  
D.  pleacă. 
Î.  Astăzi vom vorbi, copii, despre Pavel care a fost primul misionar al Domnului Isus.  

• În timp ce povestiți, puneți imaginile pe traseul călătoriilor după cum sunt instrucțiunile de pe 
parcursul povestirii. 

POVESTIREA: 

Biblia (arătați Biblia) ne spune că Dumnezeu a spus lui Pavel să meargă din loc în loc, ca să 
vorbească oamenilor despre iubirea și prietenia Domnului Isus. El a mai găsit un prieten care a vrut 
același lucru, Barnaba. Cei doi au spus apoi prietenilor lor din biserică și ei i-au ajutat să plece. (Puneți cu 
scotch hârtia cu traseul lui Pavel undeva la vedere, pe o tablă sau pe un perete. Sau desenați înainte de 
lecție pe o tablă traseul după modelul de mai sus-dreapta. Puneți imaginea 1 în primul pătrat.) Și au 
plecat. Au mers din loc în loc și au vorbit oamenilor despre Domnul Isus. Mulți au dorit să fie și ei 
prieteni cu Domnul Isus. Toți au fost așa de fericiți! (Puneți imagine 2 în al doilea pătrat.)  

Ei au întâlnit oameni triști sau bolnavi pe drum. Odată Pavel a cunoscut un om care nu putea merge. 
(Puneți imagine 3 în următorul pătrat.) Pavel a știut că Domnul Isus îl poate vindeca. Și omul acela a 
crezut asta și... El s-a ridicat și a început să meargă. (Puneți imagine 4 în pătrat 4.) De atunci el a fost 
prieten cu Domnul Isus.  

Pavel și Barnaba au vizitat apoi multe biserici, ca să fie cu alți prieteni ai Domnului Isus. El i-a încurajat 
și le-a vorbit despre Domnul. (Puneți imagine 5 în pătratul care urmează.)  

Altădată, Pavel a cunoscut o femeie bogată, o vânzătoare, pe nume Lidia. Când aceasta a auzit despre 
prietenia cu Domnul Isus, ea și-a dorit imediat să devină și ea prietena Lui. Și a fost atât de fericită!  
(Puneți imagine 6 în următorul pătrat.)  

Nu a fost însă mereu ușor pentru Pavel. În unele locuri i-a fost greu, pentru că unor oameni nu le plăcea 
ca Pavel să le vorbească despre Domnul Isus. El era bătut și disprețuit, ba chiar a ajuns la închisoare 
pentru asta, nevinovat. (Puneți imagine 7 în pătratul următor.) Dar și așa, Pavel vorbea tuturor despre 
prietenul lui bun, Domnul Isus. Acolo, în închisoare, sodatul care îi păzea pe cei închiși (puneți imagine 8 
în ultimul pătrat) a văzut că Pavel este un om deosebit și a dorit să fie și el ca Pavel. Și când a auzit 
despre prietenia cu Domnul Isus, el a dorit să fie prietenul Lui. Și a devenit și el prieten cu Domnul. Oau! 
Ce fericit a fost!  

CONCLUZIE:  

Pavel a fost un om minunat care a vorbit tuturor despre prietenul lui, Domnul Isus. Mulți au devenit și ei 
prieteni ai Domnului, prin Pavel, și au fost fericiți.   

 

                                     

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă din exemplul lui Pavel că orice prieten al 
Domnului Isus se bucură să povestească celorlalți despre Prietenul său și 
despre iubirea Lui. 
TEXTE BIBLICE: Faptele Apostolilor 9:23-30  

. 

MATERIALE: 
• Copie xerox imagini 

pag. 8-9 
• 4Coli A4 de hârtie 
• Lipici 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:   
• Desenați pe o tablă traseul călătoriilor lui Pavel după modelul alăturat. 
• Faceți o copie xerox cu imaginile de la pag. 8-9. 
• Decupați imaginile. 
• Tăiați la jumătate 4 coli A4 și lipiți-le unele de altele ca să faceți „traseul călătoriilor”.                                     

Vezi imaginea de alături. 
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JOCUL: 
1. Când spuneți start, copiii vor alerga pe loc  și vor spune: Coloseni 3:23. 
2. Când spuneți stop, copiii se vor opri, vor sta în picioare și vor spune versetul: Orice 

faceți, să faceți ... ca pentru Domnul...   
3. Când spuneți start, copiii vor sări ca mingea și vor spune: Coloseni 3:23 
4. Când spuneți stop, copiii se vor opri, vor sta în picioare și vor spune versetul: Orice faceți, 

să faceți ... ca pentru Domnul...   
5. Când spuneți start, copiii se vor învârti pe loc și vor spune: Coloseni 3:23 
6. Când spuneți stop, copiii se vor opri, vor sta în picioare și vor spune versetul: Orice faceți, să 

faceți ... ca pentru Domnul...   
7. Când spuneți start, copiii vor face toate cele trei acțiuni (vor alerga pe loc, vor sări ca 

mingea, se vor învârti pe loc)  și vor spune: Coloseni 3:23 
8. Când spuneți stop, copiii se vor opri, vor sta în picioare și vor spune versetul: Orice faceți, să 

faceți ... ca pentru Domnul...   

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă ideea versetului biblic din care  
vor învăța că orice fac, trebuie să facă ca pentru Domnul.  

 MATERIALE: 

• Nu sunt. 

IDEEA:  

Orice faceți, să faceți ... 

ca pentru Domnul...                   

(Coloseni 3:23) 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂȚAREA IDEII VERSETULUI 

1. Spuneți copiilor care este ideea versetului biblic de astăzi.  
2. Spuneți copiilor că acest verset a fost scris chiar de Pavel care a fost un bun lucrător al 

Domnului și că el a înțeles cât de important este să facă totul cu toată inima ca pentru Domnul 
Isus, deoarece El vede totul, inclusiv cum lucrează. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceți o melodie pentru ideea versetului Biblic pe care să 
o cântați cu copiii. Dacă nu aveți una, puteți lua melodia 
de la cântecul ,,Dacă vesel se trăiește, fă așa!” Puneți 
cuvintele versetului biblic și încercați să adaptați și să 
potriviți pe melodie, astfel: 

 Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul 
 Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul 
 Orice faceți, să faceți  
 Orice faceți, să faceți  
 Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul 
 Coloseni 3:23 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Aduceți la clasă suficiente bomboane pentru toți copiii, așa încât fiecare copil 

să primească două bomboane. Asiguraţi-vă că aveţi câteva în plus pentru cazul 

în care aţi putea avea copii în vizită la oră.  

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic cum pot să împărtășească  

celorlalți despre prietenia cu Domnul Isus și ce multă bucurie pot aduce 

prin acest lucru. 

MATERIALE: 

• Două  bomboane de 

copil 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:   

1. Luați punga cu multe bomboane și desfaceți o bomboană în fața copiilor.  
2. Mâncați bomboana cu poftă și repetați mereu cât de bună este ea.  
3. Lăudați exagerat de mult în fața copiilor gustul bomboanei. 
4. Închideți  punga cu bomboane  și puneți-o la loc, așa încât copiii să creadă că nu le veți da 

și lor. 
5. Întrebați copiii dacă lor le plac bomboanele.  
6. Întrebați copiii ce cred ei despre bomboana pe care o mâncați, dacă ei cred că este bună și 

dacă le-ar plăcea și lor să mănânce.  
7. Apoi prefaceți-vă că vă amintiți ceva, spunând: ,,Cum să vă placă bomboana pe care o 

mănânc eu dacă voi nu ați gustat din ea ca să știți cum e?” 
8. Întrebați pe copii dacă doresc și ei bomboane.  
9. Spuneți că vă bucurați să împărășiți cu ei gustul dulce al bomboanei, dar că o veți face 

într-un mod anume.  
10. Dați unui copil o bomboană, apoi cereți să mai ia una din pungă. Pe cea luată din 

pungă, o va da altui copil, iar pe cea primită de la dvs. o va mânca.  
11. Copilul care a primit o bomboană, mai ia o bomboană din pungă pe care o va da unui 

altul copil și o va mânca pe cea primită.  
12. Fiecare copil trebuie să dea o bomboană mai departe unui copil care nu are nicio 

bomboană și să mănânce una.  
13. Ultimul copil vă poate da dvs. o bomboană și el să rămână cu una.  
14. La final, întrebați copiii cum se simt acum că au primit și ei o bomboană. 
15. Întrebați copiii dacă le place bomboana primită.  
 

CONCLUZIE:  

Spuneți că așa a făcut Pavel cu cei cărora le-a vorbit despre prietenia cu Domnul Isus și au devenit 

prietenii Lui. Ei au fost bucuroși și au gustat din frumusețea prieteniei cu Domnul Isus.  

RUGĂCIUNE:  

Cereți copiilor să se roage pentru cineva cunoscut să devină prieten al Domnului Isus. 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze toate cele învățate la lecție despre cum un 
credincios suferă adesea, dar Domnul Isus este cu el, îl ajută și îi dă prieteni buni. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceți copie xerox imaginile de la lecția biblică, nu și traseul. 

• Faceți din 4-5 imagini câte un cocoloș de hârtie pe care îi puneți într-o pungă 
cadou care nu va fi la vedere. Acestă pungă, pe care o vom numi 1, nu trebuie 
să fie văzută de copii.  

• Faceți din jumătăți de coli A4 de hârtie albă sau altă culoare alți cololoși, cu 
unul mai puțin decât numărul copiilor de la clasă. Această pungă, pe care o 
numim 2, poate fi ținută la vedere. Aveți grijă, însă, să nu amestecați punga cu 
cocoloși de hârtie care are imagini cu cocoloșii fără imagini.  

 MATERIALE: 

• Imaginile 
folosite la lecția 
biblică  

• Jumătăți de coli 
A4 de hârtie 

• 2 Pungi pentru 
cadou 
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INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luați cocoloșii din punga 2 și doar unul din punga 1. Aruncați cocoloșii pe jos. 

2. Copiii vor lua un cocoloș și îi va deschide.  

3. Doar un cocoloș va fi cu imagine.  

4. Întrebați pe copilul care l-a prins dacă își amintește cine este în acea imagine. Lăsați copiii 
să spună tot ce își amintesc despre acea imagine de la lecție.  

5. Strângeți toți cocoloșii  fără imagine. Puneți deoparte imaginea folosită și atașați un al doilea 
cocoloș cu imagine din punga 1.  

6. Aruncați cocoloșii, iar copii trebuie să prindă unul.  

7. Repetați cerințele de la punctul 4, apoi repetați procedura de punctele 5 și 6.  

8. Continuați jocul până ce teminați de folosit cocoloșii cu imagini din punga 1.  

      

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect  care să le amintească 
despre toate cele învățate la lecție despre cum un credincios suferă 
adesea, dar Domnul Isus este cu el, îl ajută și îi dă prieteni buni. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Tăiați în două pe orizontal o bucată A4 de hârtie,                                     
apoi îndoiți la jumătate, pentru a face o felicitare, una de copil. 

• Tăiați imaginile și cuvintele de la pag. 7, unul din fiecare pentru 
fiecare copil. 

MATERIALE: 

• Hârtie A4  

• Bomboane (două de copil) 

• Imag. de la pag. 7 

• Lipici 

• Foarcefe 

 

1. Dați fiecărui copil jumătatea de coală A4 îndoită, cuvintele scrise cu verde și imaginea 
unei bomboane.  

2. Copiii vor lipi cele de mai sus pe partea din față a felicitării. 

3. Deschideți felicitarea și, în interiorul ei, copiii vor lipi cuvintele scrise cu albastru și 
imaginea cu Isus. 

4. Dați fiecărui copil două bomboane.  

5. Copiii pot mânca o bomboană, dar pe cealaltă trebuie să o ofere unei persoane împreună 
cu felicitarea pe care o vor face.  

6. Copiii trebuie, de asemenea, să spună acelei persoane că Îl iubesc pe Isus. 
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LUCRU MANUAL 

PENTRU 3 COPII 
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LECȚIA BIBLICĂ—Traseul lui Pavel  

1 

2 

6 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca 
toți copiii să înțeleagă de la Pavel că un prieten 
al Domnului Isus povestește altora despre 
prietenia și iubirea Domnului Isus. 

Textul biblic: Faptele Apostolilor, cap.                       
11-28, despre călătoriile lui Pavel. 

 Versetul biblic: Orice faceți, să faceți ... ca 

pentru Domnul... (Coloseni 3:23) 


