Primii ucenici
Isus Îşi alege doisprezece ucenici. Pe primii doi îi găseşte în preajma lui Ioan Botezătorul. Ei aleg
să-L urmeze pe Mântuitorul, părăsindu-l pe Ioan. Unul dintre cei doi era Andrei, fratele lui Simon
Petru care şi el a devenit mai târziu ucenicul lui Isus. Apoi Isus l-a chemat pe Filip din Betsaida
să-L urmeze, şi Filip L-a urmat. Filip i-a povestit lui Natanael despre Isus şi Natanael L-a urmat şi
el. Apoi Isus îl găseşte pe Levi printre vameşi. Îl cheamă şi pe el, iar Levi Îl urmează. Şi tot aşa,
Isus îşi alege doisprezece ucenici. Pe fiecare îi cheamă într-un mod diferit şi din locuri diferite.

El le-a zis: ,,Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de
oameni.’’ Îndată ei au lăsat mrejile şi au mers după El.
Matei 4:19-20.

Cum au răspuns primii
ucenici la chemarea lui
Isus?

Ucenicii L-au urmat pe Domnul Isus.
Marcaţi cu o linie drumul parcurs de ei.

Lecţia 9
Chemarea celor 12 ucenici
Text biblic: Marcu 3: 16-19; Luca 9:1-6.
Verset cheie: Matei 4:19-20.
Scopul lecţiei: Copiii vor afla că un ucenic al Domnului Isus trebuie să asculte în toate de El şi să-L
urmeze.
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 primii ucenici prin metoda
întrebări şi răspunsuri:
1. Î. Ce înseamnă uncenic?
R. Ucenic înseamnă elev, urmaş.
2. Î. Unde i-a găsit Isus pe primii Săi ucenici şi cum au ajuns ei să-L urmeze?
R. În diferite medii sociale.
Domnul Isus nu se uită la înfăţişarea omului, nici la poziţia lui socială. El îi iubeşte pe toţi oamenii la
fel şi doreşte ca toţi să-L urmeze. Exemplu sunt primii Lui ucenici:
– Andrei, fratele lui Simon Petru, se găsea în preajma lui Ioan Botezătorul. Dar, când L-a văzut pe
Învăţătorul, L-a urmat. (Ioan 1:35-51)
– Fii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au fost găsiţi de Domnul Isus, cârpindu-şi mrejile într-o corabie, alături de
tatăl lor. Ei L-au urmat pe Învăţătorul, atunci când El i-a chemat.
(Matei 4:21-22)
– Vameşul Levi, a fost găsit la vamă. Când Domnul Isus i-a zis: ,, vino după Mine!’’el s-a ridicat şi L-a urmat. ( Marcu 2:13-17)
3. Î. Care sunt numele celor doisprezece ucenici?
R. Marcu 3: 16-19
4. Î. Ce vrea Domnul Isus de la ucenicii Săi?
R. Să-L urmeze şi să vorbească altora despre El, aşa cum a făcut Andrei cu fratele său, Simon Petru, sau
Filip cu Natanael. Luca 9:1-6.
Sugestie: Pentru copiii mai mici se recomandă prezentarea lecţiei prin metoda povestire sau teatru cu
păpuşi de hârtie. Se explică ce înseamnă ucenic, cum ne cheamă Domnul Isus azi să fim ucenicii Lui, şi
ce aşteaptă El de la ucenicii Săi.
II. Activităţi
1. Versetul Biblic
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic.
El le-a zis: ,,Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.’’ Îndată ei au lăsat mrejile şi au mers după
El. Matei 4:19-20.
b. Învăţătorul explică câteva cuvinte cheie din verset :
Veniţi după Mine – Isus vrea să-L urmăm pe El. El este o pildă pentru noi. El vrea să ascultăm de El şi să-L
iubim.
Vă voi face pescari de oameni – Isus ne va da putere şi înţelepciune să spunem altora despre El, ca şi alţii

să-L cunoască şi să devină ucenicii Lui.
Îndată ei au lăsat mrejile şi au mers după El – Cei chemaţi de Domnul Isus au lăsat totul şi L-au urmat.
Un ucenic al lui Isus Îl urmează pe Învăţătorul, renunţând la propriile plăceri.
c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
2. Întrebări recapitulative pentru copii pentru fixarea cunoştinţelor
• Care sunt cei doisprezece ucenici?
• De ce a avut nevoie Domnul Isus de aceşti ucenici?
• Care este misiunea unui ucenic al Domnului Isus?
• Vrei să fii şi tu un ucenic al Domnului Isus?
• Ce trebuie să faci ca să fii un ucenic bun?
III. Concluzie
Un ucenic al Domnului Isus ascultă în toate de El şi-L urmează. El îşi iubeşte semenii şi le vorbeşte despre
Mântuitorul. Se spune că ucenicii lui Isus au încreştinat întreaga lume. Deşi erau puţini la număr, ei s-au
împrăştiat peste tot în lume şi L-au propovăduit pe Mântuitorul. Aşa s-a răspândit creştinismul în întreaga
lume.
Tu vrei să fii un ucenic al Domnului Isus?

