
Nume: 

Clasa: 

Test: Viaţa lui Pavel 

 

1. Uneşte prin săgeţi localitatea cu ceea ce a făcut Saul acolo. 

 

Damasc    

Antiohia 

Insula Pafos 

Listra 

Iconia 

Filipi 

Listra 

 

 

A  stat cu Sila în temniţă şi cântau la miezul 
nopţii. 

Prin el, Domnul a vindecat un slăbănog. 

A mers ca să aducă pe cei care umblau pe 
Calea credinţei. 

Li s-a dat ucenicilor numele de creştini. 

Oamenii au crezut că Pavel si Sila sunt doi 
zei. 

Elima a orbit pentru că împiedica pe 
dregător să audă cuvântul Domnului. 

De acolo au venit oameni, care voiau să-l 
ucidă pe Pavel cu pietre. 

2. Completează povestirea următoare: 

După ce a cerut scrisori de la ______ _______, Saul s-a dus la Damasc ca să aducă legaţi la 
Ierusalim pe cei care umblă pe __________ _________. Pe drum s-a auzit o voce, care i-a spus: 
“ __________, _________ pentru ce Mă prigoneşti? După trei zile de post, a venit un ucenic, 
numit, __________ , care şi-a pus mâinile peste Saul şi el s-a vindecat. 

În biserica din Antiohia, a fos trimis din Ierusalim un om de bine şi plin de Duhul Sfânt, 
_________, care împreună cu Pavel au învăţat un an întreg pe cei de acolo. 

După o neînţelegere cu Barnaba, Pavel  a mers iarăşi în misiune cu ________. În Listra,au 
întâlnit un ucenic___________, pe care Pavel l-a luat cu el. Într-o noapte, pavel a avut o vedenie 
- un om le-a spus: “Treci în ___________ şi ajută-ne!”. 

În Filipi, Pavel le-a predicat femeilor şi una din ele, _________, vânzătoare de purpură a fost 
botezată. De asemenea după cutremurul din închisoare  ____________  voia să se omoare, dar s-
a întors la Domnul după ce a vorbit Pavel cu el.  



 

3. Subliniază numele persoanelor şi încercuieşte numele localităţilor pe care le-ai auzit 
în lecţiile despre Pavel . Dacă ai făcut corect vei găsi trei cuvinte (nume) care au în 
comun aceeaşi funcţie. 

Irod,   Bar-Isus,   Cipru,   Derbe,    Luciu,   Manaen,    Sila,    Lidia,   Macedonia, Barnaba,    

Antioha,   Iconia,   Ahab,   Timotei,   Listra, Anania,   Ierusalim,   David. 

 

4. Alege una din cele două variante şi povesteşte în continuare:  
• Sunt o vânzătoare de materiale scumpe, care locuieşte în Tiatira. În fiecare 

sâmbătă mergeam în Filipi, pe marginea unui râu, unde împreună mă 
întâlneam cu alte femei şi vorbeam. Într-o zi a venit un om, care… 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sunt un om cu o funcţie bună, sunt şeful închisorii din Filipi. Având în 
vedere că am de a face în fiecare zi cu oamnei răi, am învăţat să fiu dur cu 
prizonierii. Aşa am făcut şi cu doi care au fost trimişi  într-o zi de dregător. 
Dar ei, noaptea, .... 

 

 

 

 

 


