
Ce faci când afli o veste bună? Vorbeşti
cu cineva despre aceasta? Poate că îţi
place să vorbeşti cu fratele sau cu sora
ta. Poate doreşti să vorbeşti cu un
prieten. Este plăcut să răspândeşti
veşti bune!

ntr-o zi, un pescar
pe nume Andrei a
vorbit cu Isus. A primit
asigurarea că Isus era
Mântuitorul des -

pre care auzise atât de multe.
Andrei a
dorit să-i spună cuiva 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 şi pe prietenii lor, Iacov şi Ioan, la malul
mării. Oamenii pescuiseră toată noaptea, iar acum îşi cură -
ţau şi reparau mrejele. Toţi ştiau 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, aşa încât să Se afle la o mică distanţă de mal.

Î
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Urmaţi-Mă!

L E C Ţ I A 1 1

Text de memorat
„Voi sunteţi

prietenii Mei.”
Ioan 15:14

Mesaj
Oamenii din familia

lui Dumnezeu se
ajută unii pe alţii.

Referinţe: Luca 5:1-11; Ioan 1:35-42; Hristos, Lumina lumii, pag. 244-251,  în original.
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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 şi strânge nişte peşte, i-a spus El.
Petru s-a mirat. 
– Doamne, am pescuit toată noaptea şi nu am prins peşte, a spus el. Dar vom

face aşa cum ai cerut.
Deci Petru şi fratele său, Andrei, au aruncat mrejele. Ei ştiau că ziua nu era un

moment prielnic pentru pescuit. Totuşi au lăsat mrejele în apă.
Deodată, acestea s-au umplut cu peşti atât de mulţi, încât nu puteau fi

număraţi! Mrejele erau atât de grele, încât Petru şi Andrei i-au chemat pe Iacov şi
pe Ioan să-i ajute! Şi aceştia s-au mirat să vadă atât de
mulţi peşti!

După ce mrejele şi peştii au ajuns în bărci,
Isus le-a spus celor patru pescari:

– Urmaţi-Mă şi 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 El.

Petru, Andrei, Iacov şi Ioan
doreau să-L ajute pe Isus! Ei
doreau să le spună oamenilor 
despre Omul acesta care făcea
lucruri atât de mi nunate. De
aceea, ei şi-au lăsat bărcile,
mrejele şi toţi peştii pe care îi
prinseseră şi au mers să-L ajute pe
Domnul Isus.

Petru, Andrei, Iacov şi Ioan au
devenit nişte ajutoare speciale pentru
Isus. Tot restul vieţii lor, ei le-au spus
altora despre Isus şi despre dragostea Sa!

Şi tu eşti un prieten deosebit pentru
Isus! Poţi fi un ajutor pentru Domnul
Isus, asemenea ucenicilor Săi.

50
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Sabat
Lăsaţi-l pe copil să le arate şi să le vorbească

celor din familie despre hainele din hârtie făcute
la Şcoala de Sabat. Discutaţi despre cum poate
ajuta fiecare acasă, punând la loc jucăriile şi
hainele.

Folosiţi gesturile următoare pentru a ilustra
textul pe care îl veţi repeta în săptămâna
aceasta:
„Voi sunteţi (arătaţi spre ceilalţi)
prietenii (îmbrăţişaţi-vă)
Mei.” (arătaţi spre voi)
Ioan 15:14 (uniţi palmele, apoi

deschideţi-le ca pe
o carte)

Duminică
Vizitaţi un acvariu sau un magazin de

animale şi priviţi peştii. Dacă este posibil,
instalaţi un acvariu
simplu acasă. 
Învă ţaţi-l pe copil
cum să hrănească
peştii. Mulţumiţi-I lui Isus
pentru că a creat peştii.

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 trans-
mite Domnul Isus. Noi suntem prietenii Săi. 

Folosiţi gesturile pentru a repeta textul
de memorat.

Marţi
Încurajaţi-l pe copil să vă ajute, 

punân  du-şi la loc jucăriile şi hăinuţele.

Invitaţi o cunoştinţă care are un copil de
vârstă apropiată cu copilul dumneavoastră 
să vă viziteze vineri seară, pentru a lua masa
împreună.

Miercuri
Ajutaţi-l pe copil să folosească pietricele sau
monede pentru a-şi număra prietenii (câte

una pentru fiecare prieten). Cântaţi un
cân tec despre prietenie; apoi mul -
ţumiţi-I lui Isus pentru prietenii pe care
îi aveţi.

Joi
Uitaţi-vă împreună la ima gini cu

peşti dintr-o carte. Mulţumiţi-I
lui Isus pentru peşti. 

Jucaţi-vă cu copilul: el este
peştele care înoată în jur, iar
dumneavoastră îl prindeţi „în

plasă” cu bra ţele.
Discutaţi despre semnifi caţia

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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Activităţi

Gradi 2_2014_BW_920403 KGN BSG-T.qxd  25.01.2016  11:01  Page 51



52

Gradi 2_2014_BW_920403 KGN BSG-T.qxd  25.01.2016  11:01  Page 52


