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Idei pentru lecŃiile 
 

LecŃia 8: Pescari de oameni 
 
Foaia de colorat: CitiŃi Matei 4:19 cu copiii. PuneŃi-le întrebarea: CredeŃi că lui 
Petru şi Andrei li s-a părut ciudată expresia „pescari de oameni”? Nu ştim cu 
precizie ce au gândit ei, dar ştim că imediat au încetat activitatea pe care o 
făceau şi L-au urmat pe Isus. Împreună cu copiii, lucraŃi la memorarea acestui 
verset. Cuvintele cheie din acest verset sunt „urmat” şi „Isus”. O expresie cheie  este 
„pescari de oameni”.  Pentru mai multe idei despre modul în care să-i ajutaŃi pe copii 
să memoreze aceste versete, citiŃi capitolul „Idei pentru închinare” de la începutul 
cărŃii. 
 

Foaia de activitate: CitiŃi pasajul cu întreaga clasă. DiscutaŃi cu copiii ce înseamnă 
să fii „pescar de oameni”. ArătaŃi-le cum să urmeze instrucŃiunile de pe foaia de 
activitate scriind între valuri o idee sau două despre ce anume ar face un „pescar de 
oameni”. De exemplu: predarea unei ore de şcoală duminicală, susŃinerea unei 
predici, discuŃia cu un prieten despre Isus, invitarea unui prieten la biserică. CereŃi-le 
copiilor să facă o legătură între punctele desenate pe hârtie, pentru a desena 
peştele. 
 

 

POATE FI COPIAT! 
Este permisă utilizatorului acestor materiale multiplicarea după 
dorinŃă în scopul educaŃiei copiilor. Nici o parte a acestui 
material nu poate fi vândută sau modificată fără permisiunea 
scrisă a autorului.  
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“El le-a zis: „VeniŃi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.” 
Matei 4:19 

Isus le-a spus lui Petru şi Andrei să nu mai pescuiască peşti şi să înceapă să 
pescuiască oameni. El a vrut ca ei să înceapă să „prindă” oameni ca şi alŃii să 
vină şi să-L cunoască pe Isus. 

Pescari de oameni 
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El le-a zis: „veniŃi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.” 
De fapt, ce a vrut Isus să le spună lui Petru şi Andrei? Scrie în apă ce ar putea 
face nişte oameni dacă ar fi „pescari de oameni.” 

Pescari de oameni 


