LECŢIA
Anul A
Trimestrul 2
Lecţia 11

Urmează-Mă!
COMUNITATE

O comunitate este alcătuită din familii și prieteni.

Referinţe
Luca 5,1-11; Ioan 1,35-42; Hristos, Lumina lumii, pag. 244-251, în original.

Text de memorat
„Voi sunteţi prietenii Mei...” (Ioan 15,14)

Obiective
În această lecţie, copiii
• vor învăţa că Isus dorește să fie prietenul și ajutorul lor;
• vor simţi că Îi pot oferi lui Isus ajutorul lor și că pot fi prietenii Săi;
• vor răspunde, căutând mijloace de a deveni mici ajutoare pentru Isus.
Mesajul lecţiei

Oamenii din familia lui Dumnezeu se ajută unul pe altul.

Pregătirea instructorului
O privire asupra lecţiei
Andrei, un pescar, se întâlnește cu Domnul
Isus și I-l prezintă pe fratele său Petru
(cunoscut drept Simon), care este, de
asemenea, pescar. Mai târziu, Andrei și Petru,
împreună cu prietenii lor Iacov și Ioan, tocmai
sunt la sfârșitul unei nopţi de pescuit, când Îl
văd pe Isus la mal. El urcă în barca lui Petru și
Andrei și le cere să o îndepărteze puţin de
ţărm, pentru ca oamenii care s-au adunat în
jurul Lui să-L poată auzi mai bine. Apoi, Isus le
spune să-și arunce mrejele la apă adâncă. Ei
Îl ascultă și prind atât de mulţi pești, încât este
nevoie să-i cheme pe prietenii lor Iacov și Ioan
pentru a-i ajuta să ridice mrejele pline din apă.
Isus îi invită să-L urmeze pentru a deveni
pescari de oameni.
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Aceasta este o lecţie despre comunitate.
Oamenii care ţin unii la alţii caută modalităţi
de a se ajuta reciproc. Isus i-a ajutat pe Andrei
și Petru să prindă mulţi pești. Iacov și Ioan au
contribuit la strângerea mrejelor și cu toţii au
devenit prieteni apropiaţi ai lui Isus. Și noi
putem deveni prietenii Săi în timp ce îi ajutăm
pe alţii și căutăm modalităţi de a le vorbi
oamenilor despre El.
Pentru instructor
„Învăţătura profundă pe care minunea a dat-o
ucenicilor este o învăţătură și pentru noi, și
anume că Acela care poate să adune peștii
din mare, poate să impresioneze și inimile
oamenilor și să-i atragă cu funiile iubirii Sale,
așa încât slujitorii Săi să poată ajunge ’pescari
de oameni’.

UNSPREZECE
Desfășurarea lecţiei
SECŢIUNEA LECŢIEI

MINUTE

ACTIVITĂŢI

MATERIALE NECESARE

Bun venit

Pe măsura
sosirii

Întâmpinaţi-i pe elevi la ușă;
ascultaţi-le motivele de
bucurie sau de îngrijorare.

1. Opţiuni pentru
pregătire

Max. 10

A. La pescuit

Coli de hârtie, lipici sau scotch, obiecte
ușoare, coș pentru rufe, cutie sau sacoșă.

B. Urmaţi-Mă

Hârtie, articole de papetărie.

C. Prieteni și ajutoare
* Rugăciune și
laudă

Max. 10

Vezi pag. 93. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

2. Lecţia biblică

Max. 20

Experimentarea povestirii

Cearșaf sau bandă adezivă, plasă de
pescuit.

Text de memorat

Biblia

3. Aplicarea lecţiei

Max. 15

Pot să ajut?

Câteva recipiente sau pungi, obiecte mici.

4. Transmiterea
lecţiei

Max. 15

Ajutoarele lui Isus

Plicuri, decupaje (vezi pag. 115), articole
de papetărie, foarfeci.

Pescarii aceștia din Galileea erau oameni
umili și neînvăţaţi; dar Hristos, Lumina lumii,
era în stare să le dea putere din belșug, în
vederea lucrării pentru care fuseseră aleși.”
(Hristos, Lumina lumii, pag. 249, în original)
„Apostolii Domnului nostru nu aveau nimic
care să aducă slavă persoanei lor. Era evident
că succesul lucrării lor se datora numai lui
Dumnezeu. Viaţa acestor oameni, caracterul
pe care și l-au format și lucrarea cea mare pe
care Dumnezeu a adus-o la îndeplinire prin ei

constituie o dovadă puternică de ceea ce va
face El pentru aceia care sunt ascultători și
gata de a învăţa.” (Idem, pag. 250, în original)
Sunteţi dispus să răspundeţi chemării de a fi
„pescar de oameni”? Sunteţi doritor să-L
urmaţi pe Hristos oriunde vă cheamă? Sunteţi
ascultător și gata de a învăţa?
Decorarea sălii
Vezi Lecţia 1. Dacă este posibil, așezaţi-i pe
copii lângă scena cu ţărmul.

Predarea lecţiei
Bun venit
Uraţi-i fiecărui copil un bun venit la intrarea în clasă. Întrebaţi-i cum li s-a părut săptămâna – dacă
au avut motive de bucurie sau de îngrijorare. Întrebaţi-i dacă doresc să vă împărtășească ceva
legat de lecţia pentru săptămâna trecută. Începeţi cu una dintre activităţile de pregătire, la alegere.
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1
Activităţi de pregătire
Alegeţi activitatea sau activităţile cele mai potrivite pentru situaţia clasei dvs.

A. La pescuit
Materiale necesare:







Coli de hârtie,
lipici sau scotch,
obiecte ușoare: pene, baloane mai mici, bucăţi de hârtie, frunze
(orice poate zbura razant pe podea),
coș pentru rufe,
cutie sau sacoșă.

Din timp: Pregătiţi câte un tub de suflat pentru fiecare copil, rulând o coală de hârtie (ca un pai
ceva mai gros) și fixând-o bine cu lipici sau scotch. Într-o parte a clasei (sau în mai multe locuri, dacă
aveţi un colectiv mare), instalaţi o plasă, așezând un coș de rufe sau o cutie culcată pe o parte.
Spuneţi: Voi merge la pescuit. Aceștia sunt, să zicem, peștii, iar eu voi încerca să prind cât
mai mulţi. Începeţi exerciţiul folosind unul dintre tuburi pentru a sufla câţiva „pești” (obiecte
ușoare) în plasă fără a-i atinge cu mâna. Un adult să împrăștie restul de pești în jurul dvs. Spuneţi:
O, nu! Nu voi reuși de unul singur; mă puteţi ajuta? Daţi-i fiecărui copil un tub de suflat și ajutaţi-i
să sufle „peștii” în „plasă”.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri și spuneţi: Vă mulţumesc mult că m-aţi ajutat! Cum v-aţi simţit
când v-am rugat să mă ajutaţi? A mers mult mai repede când am lucrat împreună, nu-i așa?
Sunteţi niște ajutoare atât de bune! Astăzi, la Școala de Sabat, vom învăţa despre o ocazie când
Isus le-a cerut oamenilor să fie ajutoarele Sale speciale. Să spunem împreună mesajul:

Oamenii din familia lui Dumnezeu se ajută unul pe altul.

B. Urmaţi-Mă
Așezaţi-i pe copii în cerc pe podea. Alegeţi un copil care să meargă în jurul cercului și să
atingă un alt copil pe umăr, spunându-i: „Copil, copil, copil, ucenic”. Când spune „ucenic”, copilul
atins se va ridica repede și-l va lua de mână pe cel care l-a chemat. Ei vor continua jocul,
atingând un alt copil și spunându-i „Copil, copil, copil, ucenic”. De fiecare dată, cel chemat se
prinde de mână până se formează un șir lung de jucători. Continuaţi până când toţi copiii fac parte
din joc.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri. Întrebaţi: Cum v-aţi simţit când aţi devenit ucenici? S-a temut
cineva că nu va fi ales? Din povestirea biblică de astăzi vom învăţa despre cum i-a chemat
Domnul Isus pe oameni să devină ucenicii Săi. Ucenicii lui Isus erau prietenii Săi apropiaţi și
ajutoarele Sale. Ei Îl ajutau pe Domnul și pe alţi oameni. Aceasta dorește Isus să facem și noi.

Oamenii din familia lui Dumnezeu se ajută unul pe altul.
Repetaţi împreună cu mine.
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C. Prieteni și ajutoare
Materiale necesare:




Coli de hârtie,
articole de papetărie.

Folosind articolele de papetărie, lăsaţi-l pe fiecare copil să deseneze o imagine cu el însuși și
un prieten sau o rudă în timpul unei activităţi care le face amândurora plăcere.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Cine dorește să arate ce a desenat?
Cine este în imagine alături de voi? Ce faceţi împreună? Ce vă place să faceţi cu prietenii voștri?
Despre ce vă face plăcere să vorbiţi? Cum se pot ajuta prietenii unul pe altul? Știţi că Isus a avut
prieteni și ajutoare? Și lui Îi plăcea să stea de vorbă cu prietenii Săi, așa cum ne place și nouă. Îi
plăcea să aibă activităţi comune cu prietenii Săi. Aceștia erau ajutoarele Sale. Și noi putem fi
prietenii și ajutoarele lui Isus. Putem ajuta la Școala de Sabat. Putem ajuta acasă. Nu uitaţi:

Oamenii din familia lui Dumnezeu se ajută unul pe altul.
Repetaţi împreună cu mine
NOTĂ: Secţiunea „Rugăciune și laudă” se află la pag. 93.

2
Lecţia biblică
Experimentarea povestirii
Materiale necesare:




Cearșaf sau bandă adezivă;
plasă de pescuit.

Din timp: Întindeţi un cearșaf sau marcaţi cu
bandă adezivă conturul unei bărci pe podea.
Citiţi sau spuneţi următoarea povestire
înaintea copiilor, în timp ce aceștia vă ajută cu
gesturi.
Într-o zi, cu mult, mult timp în urmă, Isus
povestea. Cui îi plac povestirile?
Isus a fost cel mai bun povestitor! Tuturor le
plăcea să Îl asculte. El le spunea oamenilor că îi
iubește. În ziua aceea, Andrei, pescarul, L-a auzit
pe Isus. Ce fac de obicei pescarii? Credeţi că
prindea peștele cu mâna? Unii oamenii prind
peștii cu un băţ ascuţit. Arată cam așa.
(Gesticulaţi că înfigeţi băţul și îl rotiţi.) Să ne
imaginăm că suntem astfel de pescari.
(Gesticulaţi împreună.) Andrei nu prindea peștele

cu un asemenea băţ, pentru că avea nevoie să
prindă foarte mulţi pești, iar apoi să-i vândă și să-și
poată cumpăra cu banii câștigaţi hrană și îmbrăcăminte. Pescarii ca Andrei folosesc mreje mari
și grele! Acestea arătau ca niște cearșafuri mari
cu multe găuri în ele, astfel încât apa să se
scurgă, însă peștele să rămână. În felul acesta
se prindea mult pește. Ne putem imagina și noi
că încercăm să ridicăm mreje mari și grele în
barcă? (Gesticulaţi împreună cu copiii.)
Andrei Îl asculta pe Isus povestind și a aflat
astfel niște vești foarte, foarte bune! Știţi ce
anume? Cine dorește să afle? Vino aici și îţi voi
spune! (Chemaţi un copil în faţă. Șoptiţi-i ceva la
ureche.) „Isus te iubește! Șoptește-le și
prietenilor tăi.” (Încurajaţi-i pe copii să-și
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șoptească unul altuia la ureche până când află
toţi.) Care era vestea cea bună? Da, Isus vă
iubește! Andrei era atât de încântat, încât a
alergat la fratele său, Petru. Și Petru s-a bucurat
foarte mult!
La puţin timp după aceea, Andrei și Petru își
reparau mrejele lângă barca lor când Isus S-a
apropiat de locul acela, povestindu-le oamenilor
care Îl ascultau. Andrei și Petru erau foarte
obosiţi, pentru că nu dormiseră toată noaptea, ci
pescuiseră. Însă le făcea plăcere să-L asculte
pe Domnul Isus. Iar Isus S-a urcat tocmai în
barca lor, pentru ca oamenii de pe mal să-L
poată auzi mai bine. Cine dorește să urce în
„barcă”? (Arătaţi forma bărcii de pe podea sau
cerșaful. Lăsaţi copiii să intre pe rând, în
grupuri.) După o vreme, Isus le-a cerut lui Andrei
și lui Petru să facă ceva foarte ciudat. El le-a
cerut să îndepărteze barca de ţărm și să-și
arunce din nou mrejele. Însă pescarii de acolo
pescuiau numai noaptea. Nimeni nu pescuia cu
mrejele ziua, în amiaza mare! Însă Petru și fratele
său Andrei au ascultat de Domnul Isus. Să
mergem cu toţii în barcă. (Acordaţi timp.) Au
vâslit spre larg. Să ne imaginăm că vâslim
împreună (gesticulaţi). Și-au lăsat în apă mrejele
grele. Să ne imaginăm că aruncăm și noi mrejele
în apă. (Gesticulaţi că ridicaţi și lăsaţi mrejele în
apă.)
Ei, ce credeţi că s-a întâmplat? (Acordaţi
timp.) Lui Petru și Andrei nu le venea să creadă!
Atât de mulţi pești înotau în mrejele lor, încât
atunci când au încercat să le ridice erau prea
grele pentru ei! (Gesticulaţi că încercaţi să
ridicaţi mrejele încărcate.) A fost nevoie să îi
roage pe prietenii lor din barca de alături, pe
Iacov și pe Ioan, să-i ajute să ridice mrejele din
apă! Puteţi arăta cum vă ajutaţi unul pe altul?
(Acordaţi timp.)
În cele din urmă, mrejele și toţi peștii au ajuns
în barcă. Apoi, Isus le-a spus ceva deosebit lui
Andrei, lui Petru, lui Iacov și lui Ioan. El le-a spus:
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„Urmaţi-Mă și vă voi face pescari de oameni”
(Matei 4,19). Isus nu a vrut să spună că își vor
folosi mrejele pentru a prinde oamenii așa cum
prindeau peștii! Așa ceva ar fi foarte ciudat. Isus
a vrut să spună că dorea ca ei să fie ajutoarele
Sale speciale! El dorea ca Andrei, Petru, Iacov și
Ioan să-L ajute să le spună oamenilor cât de
mult îi iubea.
Isus a avut doisprezece prieteni și ajutoare.
Noi îi numim „apostoli”. Isus dorește ca și noi să
fim ajutoarele Sale. Și noi putem fi ajutoare
pentru Isus! Cum? Iubindu-i și ajutându-i pe
oameni. Pentru că oamenii din familia lui
Dumnezeu se ajută unul pe altul.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Cum v-aţi simţi dacă aţi
munci din greu, o noapte întreagă, pentru a
prinde pește și nu aţi reuși să prindeţi nimic?
Cum v-aţi simţi dacă aţi prinde atât de mulţi
pești în mreje, încât nici nu aţi mai reuși să le
ridicaţi în barcă? Știţi că Isus dorește ca și voi
să fiţi prietenii și ajutoarele Sale speciale? Cum
putem face lucrul acesta? Putem fi prieteni și
ajutoare ale lui Isus dacă ne ajutăm unul pe
altul! Nu uitaţi:
Oamenii din familia lui Dumnezeu se
ajută unul pe altul.

Text de memorat
Spuneţi: Să repetăm textul de memorat cu
ajutorul următoarelor gesturi:
„Voi
sunteţi prietenii
Mei”.
Ioan 15,14

Arătaţi spre ceilalţi.
Îmbrăţișaţi-vă singur.
Arătaţi spre dvs.
Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.
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Rugăciune și laudă
Părtășie
Uraţi-le un bun venit copiilor, în special vizitatorilor. Sărbătoriţi zilele de naștere și faceţi
anunţurile. Recapitulaţi textul de memorat pentru săptămâna trecută.
Cântece sugerate
„Toţi copiii sunt iubiţi”, nr. 7
„De-acolo din ceruri”, nr. 12
„Isus e-al meu amic”, nr. 14 din Ciripit de păsărele
„Vestim pe Isus”, nr. 9
„Mai frumos”, nr. 27 din Flori și stele
Misiune
Citiţi o povestire din broșura de vești misionare pentru copii sau o experienţă adecvată.
Daruri
Continuaţi să folosiţi recipientul special, pregătit pentru luna aceasta. Spuneţi: Mesajul
pentru astăzi spune că oamenii din familia lui Dumnezeu se ajută unul pe altul. Aceasta
este adevărat când ne aducem darurile la Școala de Sabat, pentru că darurile noastre îi
ajută pe alţii să înveţe despre dragostea lui Dumnezeu.
Rugăciune
Materiale necesare:



Abţibilduri sau leucoplast.

Cereţi-le copiilor să se gândească la două persoane pentru care sunt recunoscători.
Daţi-i fiecărui copil câte două abţibilduri sau lipiţi-le două degete cu leucoplast pentru a-i
reprezenta pe cei pentru care este recunoscător. În grupe de câte trei, cereţi-le copiilor să
spună: „Îţi mulţumim, Doamne, pentru...” (numele persoanelor alese).

3
Aplicarea lecţiei
Pot să ajut?
Materiale necesare:




Câteva recipiente sau pungi,
obiecte mici pentru a crea o mică dezordine: resturi, beţișoare,
pietricele etc.

Împrăștiaţi obiectele pe podea sau prefaceţi-vă că le scăpaţi pe jos. Spuneţi: Vai, nu! Ce
dezordine! Puteţi să mă ajutaţi să adun aceste
piese mărunte? Acordaţi timp în care copiii să vă

poată veni în ajutor. Spuneţi: Vă mulţumesc
pentru ajutor.
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Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Ce impresie v-au făcut
obiectele care trebuiau strânse? Cum v-aţi
simţit când v-am rugat să mă ajutaţi să fac
ordine? Sunt cu adevărat recunoscător pentru
ajutorul pe care mi l-aţi dat. Sunteţi niște

ajutoare foarte bune! Și voi puteţi fi ajutoare ale
lui Isus. Suntem ajutoare ale lui Isus atunci
când îi ajutăm pe alţii. Nu uitaţi:
Oamenii din familia lui Dumnezeu se
ajută unul pe altul.
Repetaţi împreună cu mine.

4
Transmiterea lecţiei
Ajutoarele lui Isus
Materiale necesare:






Plicuri,
decupaje (vezi pag. 115),
articole de papetărie,
foarfeci.

Din timp: Reproduceţi pagina cu decupaje
pentru fiecare copil (vezi pag. 142). Pe fiecare
plic scrieţi „Camera mea” sau „Dulapul meu”.
Lăsaţi-i pe copii să decoreze plicul, să
decupeze desenele de haine, să le decoreze,
apoi să le pună în plic și să le ia acasă.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Cum vă simţiţi când mama
sau tata vă roagă să vă strângeţi jucăriile sau

hăinuţele? Este cumva nevoie să vă roage mai
mult de o singură dată? Cum am putea să fim
ajutoare ale lui Isus în casele noastre? Arătaţi
decupajele din plic familiei și spuneţi că doriţi
să fiţi ajutoare bune pentru Domnul Isus.
Nu uitaţi:
Oamenii din familia lui Dumnezeu se
ajută unul pe altul.
Să mai repetăm mesajul încă o dată.

Încheiere
În rugăciunea de sfârșit, rugaţi-L pe Isus să-i ajute pe copii să-și manifeste
dragostea participând la treburi în casă.
Invitaţi un copil să se roage pentru toţi din clasă. Uraţi-le tuturor o
săptămână frumoasă.
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Material pentru
Lecţia 11

copii

Urmează-Mă!

Referinţe: Luca 5,1-11; Ioan 1,35-42; Hristos, Lumina lumii, pag. 244-251, în original.
Text de memorat: „Voi sunteţi prietenii Mei.” Ioan 15,14
Mesaj: Oamenii din familia lui Dumnezeu se ajută unii pe alţii.
Ce faci când afli o veste bună? Vorbești cu cineva
despre aceasta? Poate că îţi place să vorbești cu
fratele sau cu sora ta. Poate dorești să vorbești cu un
prieten. Este plăcut să răspândești vești bune!
Într-o zi, un pescar pe nume Andrei a vorbit cu Isus.
A primit asigurarea că Isus era Mântuitorul despre
care auzise atât de multe. Andrei a dorit să-i spună
cuiva despre ce aflase! De aceea s-a dus la fratele
său Petru.
Câteva zile mai târziu, dimineaţa devreme, Isus i-a
văzut pe Petru, pe Andrei și pe prietenii lor Iacov și
Ioan la malul apei. Oamenii pescuiseră toată noaptea,
iar acum își curăţau și reparau mrejele. Toţi știau că
noaptea era cel mai bun timp pentru pescuit.
Locuitorii din împrejurimi începuseră să se adune
lângă apă, ca să-L vadă pe Isus. El S-a uitat la bărci. A
hotărât să urce într-una, așa încât să Se afle la o mică
distanţă de mal. În felul acesta, toţi oamenii care se
adunaseră Îl puteau auzi.
Isus le-a vorbit oamenilor o vreme. Apoi, S-a întors
spre Petru.
– Petru, aruncă mrejele în adânc și strânge niște
pește, i-a spus El.
Petru s-a mirat.
– Doamne, am pescuit toată noaptea și nu am prins
pește, a spus el. Dar vom face așa cum ai cerut.
Deci, Petru și fratele său Andrei au aruncat
mrejele. Ei știau că ziua nu era un moment prielnic
pentru pescuit. Totuși au lăsat mrejele în apă.
Deodată, acestea s-au umplut cu pești atât de
mulţi, încât nu puteau fi număraţi! Mrejele erau atât de
grele, încât Petru și Andrei i-au chemat pe Iacov și pe
Ioan să-i ajute! Și aceștia s-au mirat să vadă atât de
mulţi pești!
După ce mrejele și peștii au ajuns în bărci, Isus le-a
spus celor patru pescari:
– Urmaţi-Mă și veţi fi pescari de oameni!
Aceasta însemna că ei aveau să-L ajute să le spună
oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu, astfel încât
oamenii să dorească să asculte de Dumnezeu.
Petru, Andrei, Iacov și Ioan doreau să-L ajute pe
Isus! Ei doreau să le spună oamenilor despre Omul
acesta care făcea lucruri atât de minunate. De aceea
ei și-au lăsat bărcile, mrejele și toţi peștii pe care îi
prinseseră și au mers să-L ajute pe Domnul Isus.
Petru, Andrei, Iacov și Ioan au devenit niște
ajutoare speciale pentru Isus. Tot restul vieţii lor, ei
le-au spus altora despre Isus și despre dragostea Sa!
Și tu ești un prieten deosebit pentru Isus! Poţi fi un
ajutor pentru Isus, asemenea ucenicilor Săi.

Activităţi
Sabat

Lăsaţi-l pe copil să le arate și să le vorbească celor
din familie despre hainele din hârtie făcute la Școala
de Sabat. Discutaţi despre cum poate ajuta fiecare
acasă, punând la loc jucăriile și hainele.
Folosiţi gesturile următoare pentru a ilustra textul
pe care îl veţi repeta în săptămâna aceasta:
„Voi sunteţi
Arătaţi spre ceilalţi.
prietenii
Îmbrăţișaţi-vă.
Mei.”
Arătaţi spre dvs.
Ioan 15,14
Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca
pe o carte.
Duminică
Vizitaţi un acvariu sau un magazin de animale și
priviţi peștii. Dacă este posibil, instalaţi un acvariu
simplu acasă. Învăţaţi-l pe copil cum să hrănească
peștii. Mulţumiţi-I lui Isus pentru că a creat peștii.
Luni
Căutaţi în Biblie textul din Ioan 15,14. Ajutaţi-l pe
copil să indice cuvintele pe măsură ce citiţi. Spuneţi:
Acestea sunt cuvintele pe care ni le transmite Domnul
Isus. Noi suntem prietenii Săi.
Marţi
Încurajaţi-l pe copil să vă ajute, punându-și la loc
jucăriile și hăinuţele.
Invitaţi o cunoștinţă care are un copil de vârstă
apropiată cu a copilului dumneavoastră să vă viziteze
vineri seară, pentru a lua masa împreună.
Miercuri
Ajutaţi-l pe copil să folosească pietricele sau
monede pentru a-și număra prietenii (câte una pentru
fiecare prieten). Cântaţi un cântec despre prietenie;
apoi mulţumiţi-I lui Isus pentru prietenii pe care îi aveţi.
Joi
Uitaţi-vă împreună la imagini cu pești dintr-o carte.
Mulţumiţi-I lui Isus pentru pești.
Jucaţi-vă cu copilul: el este peștele care înoată în
jur, iar dumneavoastră îl prindeţi „în plasă” cu braţele.
Discutaţi despre semnificaţia cuvintelor lui Isus,
când le-a spus ucenicilor că puteau deveni pescari de
oameni.
Vineri
Interpretaţi povestirea biblică împreună cu familia
la altarul de seară. Dacă aţi invitat musafiri, încurajaţi-i
să participe.
Cereţi-i copilului să spună textul de memorat fără
ajutor. Cântaţi un cântec despre prieteni. Mulţumiţi-I
lui Isus pentru prieteni.
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