
Pescuirea minunată
După ce a înviat din morţi, Isus S-a arătat pentru a treia oară ucenicilor la Marea Tiberiadei, iar Petru 
a fost iertat de Domnul pentru că s-a lepădat. Isus le-a cerut ucenicilor de mâncare. Dar ei nu aveau, 
pentru că nu prinseseră nimic. Aşa că Isus a făcut o minune şi ucenicii au prins mulţi peşti. Atunci ei 
L-au recunoscut că este Domnul. Şi, după ce au prânzit, Isus l-a întrebat pe Petru dacă Îl iubeşte; 
de-atâtea ori l-a întrebat, de câte ori s-a lepădat. Şi, de fiecare dată, Petru a răspuns: ,,Da!’’ Atunci 
Isus l-a însărcinat pe Petru cu responsabilitatea de-a fi ca un păstor pentru mieluşeii, oiţele şi oile 
Domnului. Desigur că se referea la credincioşii Lui.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca 
să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. 

1 Ioan 1:9





Lecţia 27
Pescuirea minunată

Text biblic: Ioan 21
Verset cheie: 1 Ioan 1:9

Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege că Isus vrea să ne ierte atunci când am păcătuit.

Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau 
mai puţin dezvoltate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al 
grupei etc.

I.  Lecţia
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul le vorbeşte copiilor despre pescuirea 
minunată, de după învierea Domnului Isus, şi reabilitarea lui Petru, din Evanghelia după 
Ioan, cap. 21. 

Grupele Şcolare:
1.  Este citit textul din Ioan 21:1-13, Grija Domnului faţă de ucenicii Săi, şi se discută pe 
marginea lui, încercând să se răspundă la câteva întrebări:

• De ce a apărut Isus la Marea Tiberiadei? – Ucenicii pescuiau, dar nu prinseseră nimic. 
Aveau o problemă şi Isus le vine în ajutor.
• De ce le cere Isus de mâncare? – Pentru că ştia că nu au nimic de mâncare. El a vrut ca 
ucenicii să recunoască situaţia în care se află.
• Cum îi ajută Isus? – Face o minune, spunând ucenicilor să arunce mreaja în partea 
dreaptă a corăbiei. Ucenicii ascultă şi fac întocmai. Iar problema lor a fost rezolvată.
• Câţi peşti au prins ucenicii? – Foarte mulţi: 153 de peşti mari.
• Unde îi invită Isus? – La masă. Isus are grijă de ucenici. 
• L-au recunoscut ucenicii? – Da. Au ştiut că este Domnul.
Din textul acesta pot fi extrase multe aplicaţii personale.

2. Este citit textul din Ioan 21: 15-25,  Grija Domnului faţă de Petru, şi se discută pe mar-
ginea lui:

Isus s-a apropiat de Petru pentru că ştia că are o grea povară pe suflet: se lepădase de El. 
Dar Isus, cunoscându-l bine pe Petru, ştia că s-a căit şi că  Îl iubeşte mult, aşa că l-a pus 
să-şi mărturisească iubirea faţă de El, înaintea celorlalţi ucenici, întrebându-l  de atâtea 
ori de câte ori s-a şi lepădat: ,,Petru, Mă iubeşti?’’ Şi tot de atâtea ori Petru a spus: ,,Da!’’ 
Atunci Isus l-a făcut pe Petru păstor peste turma Lui: mieluşei, oiţe şi oi. Isus nu doar că 
l-a iertat pe Petru, ci i-a dat şi cinstea să lucreze pentru El. Şi Petru L-a urmat pe Domnul 
toată viaţa lui şi a devenit un apostol curajos.

Din textul acesta pot fi extrase multe aplicaţii personale.

Grupele preşcolare: 
Învăţătorul le povesteşte copiilor despre evenimentele din Ioan 21, încercând să tragă 
nişte învăţături pe care copiii să le reţină.



II.  Activităţi

1.  Versetul Biblic

a.  Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne 
curăţească de orice nelegiuire. 1 Ioan 1:9

b.  Învăţătorul explică versetul: 
Ce se întâmplă cu o haină murdară? Când devine ea curată? Când o spălăm. Dar pentru a 
o curăţa, trebuie să ştim că este murdară. Se poate haina curăţa singură? Nu. Trebuie s-o 
curăţăm noi. 
Când păcătuim, sufletul nostru se murdăreşte. Noi nu putem înlătura singuri această murdărie 
(păcatul), dar Isus o poate face. Aşa că, pentru a fi din nou curaţi, trebuie să-I mărturisim 
Domnului, adică să-I arătăm, păcatul nostru. Atunci El ne  iertă de păcat şi sufletul nostru 
devine iarăşi curat. (Avem în faţă exemplul lui Petru)

c.  Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.

2.  Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Când S-a arătat Isus ucenicilor la Marea Tiberiadei?
• De ce S-a arătat El ucenicilor?
• Ce minune a făcut Isus aici, la Marea Tiberiadei?
• Poate face Isus şi astăzi minuni?
• Cunoaşte Isus şi  nevoile noastre?
• Este El gata să ne ajute şi pe noi?
• Cum S-a apropiat Isus de Petru?
• De ce l-a întrebat Domnul Isus pe Petru dacă Îl iubeşte?
• Ce sarcini a primit Petru de la Domnul?
• Care a fost ultimul păcat pe care l-ai făcut?
• Ce ai făcut tu ca Domnul să te ierte?
• De unde ştii că Domnul ţi-a iertat păcatul?

III.  Concluzie:
Cu toţii păcătuim, spune Biblia. Nu este nici un om fără păcat. Dar, dacă-L iubim cu adevărat 
pe Domnul, şi El ştie asta, El vrea să ne ierte. Trebuie doar să ne pară rău de păcatul făcut, 
să I-l mărturisim, să recunoaştem că-L iubim şi să încercăm să nu mai facem acel păcat. 
Domnul iartă păcatele mărturisite şi ne dă onoarea să-I slujim. Un exemplu real este ucenicul 
Petru.


