
Sf. Ap. Andrei și Hristos în Biblie
“Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus, era Andrei, 

fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon, și i-a zis: «Noi am găsit 
pe Mesia» (care, tălmăcit, însemnează Hristos). Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit, și i-a 

zis: «Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa» (care, tălmăcit, însemnează Petru).”   
Ioan 1:40-42

2.
Sf. Andrei era din Betsaida, 

lângă Marea Galileei. L-a urmat 
pe Iisus prin Țara Sfântă și a 

fost martor la multe din minunile 
lui Iisus.

1.
Sf. Andrei este cel întâi che-

mat al lui Iisus. El și fratele lui,       
Simon-Petru, erau pescari.  
Hristos le-a zis: “Veniți după 

mine, și vă voi face pescari de 
oameni.”  

Marcu 1:17
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4.
Sf. Andrei era un bun 
predicator și a ajutat 
mulți oameni să se 

creștineze. I-a vinde-
cat pe cei bolnavi cu 

puterea Sfântului Duh. A 
înființat multe biserici și 
a hirotonit mulți preoți și 
episcopi. Proconsulul din 
Patras s-a supărat pe el 
pentru că toată lumea 
se ducea să-i asculte 

predicile.

3.
După Rusalii (Înălțarea 
Domnului), s-a decis ca 
Sf. Andrei să meargă în 
țările din est în scopul 
propovăduirii. A mers 

de-a lungul țărmului Mării 
Negre și al Dunării, în 

Sciția Mică (Dobrogea), 
Tracia, Macedonia, Gre-
cia și multe alte locuri,           
întorcându-se apoi în 

Patras, în Bizanț.

5.
A fost răstignit pe o cruce în formă de 
X și a murit mucenic. Este înmormân-
tat în Biserica Sfinților Apostoli. Este 

sfântul patron și protectorul României, 
precum și al multor alte țări.

30 noiembrie



1. Sf. Andrei a fost cel întâi  __  __  __  __  __  __.

2. Sf. Andrei era din Betsaida, lângă Marea  __  __  __  __  __  __  __  __.

3. Sf. Andrei a mers în țările din est în scopul   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __.

4. Îi vindeca pe cei bolnavi cu puterea   __  __  __  __  __  __  __  __  __     __  __  __.

5. Este sfântul patron și protectorul __  __  __  __  __  __  __  __.

Galileei    Sfântului Duh    propovăduirii    României    chemat

Completați 
spațiile libere 

folosind 
cuvintele de 

mai jos.

RUGĂCIUNE
Ca cel dintre Apostoli mai întâi-chemat și lui Petru frate adevărat, Stăpânul          

tuturor, Andreie, roagă-te, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.  
- Troparul Sf. Andrei (Glasul al 4-lea) -

Numele:____________________________________    Data:________________________

Colorați 
icoana.
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Lectură biblică

Rugăciune:

Activitate:

Sf. Andrei
Repere:

Scopul lecției: Familiarizarea copiilor cu Sf. Andrei 
și viața acestuia.
ZI DE SĂRBĂTOARE – 30 NOIEMBRIE

Sf. Ap. Andrei și Hristos în Biblie
“Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus, 
era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon, 
și i-a zis: «Noi am găsit pe Mesia» (care, tălmăcit, însemnează Hristos). Și 
l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit, și i-a zis: «Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei 
chema Chifa» (care, tălmăcit, însemnează Petru).” Ioan 1:40-42  Explicați 
copiilor că Ioan din acest citat este Sf. Ioan Botezătorul, acesta fiind cel 
care i-a spus lui Andrei că Iisus este Mesia.

Ca cel dintre Apostoli mai întâi-chemat și lui Petru frate adevărat, Stăpânul 
tuturor, Andreie, roagă-te, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.  
Troparul Sf. Andrei (Glasul al 4-lea)

1.  Cereți copiilor să completeze spațiile libere folosind lista de cuvinte. 
Veți observa că propozițiile sunt numerotate conform paragrafelor din 
lecție.

2.  Cereți copiilor să coloreze icoana.

1.  Sf. Andrei este cel întâi chemat al lui Iisus. El și fratele lui, Simon-Petru, 
erau pescari. Hristos le-a zis: “Veniți după mine, și vă voi face pescari de 
oameni.” Marcu 1:17  Explicați că Iisus a vrut să spună că îi va învăța să 
propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu.

2.  Sf. Andrei era din Betsaida, lângă Marea Galileei. L-a urmat pe Iisus prin 
Țara Sfântă și a fost martor la multe din minunile lui Iisus.

3.  După Rusalii (Înălțarea Domnului), s-a decis ca Sf. Andrei să meargă în 
țările din est în scopul propovăduirii. A mers de-a lungul țărmului Mării Negre 
și al Dunării, în Sciția Mică (Dobrogea), Tracia, Macedonia, Grecia și multe 
alte locuri, întorcându-se apoi în Patras, în Bizanț.

4.  Sf. Andrei era un bun predicator și a ajutat mulți oameni să se creștineze. I-a 
vindecat pe cei bolnavi cu puterea Sfântului Duh. A înființat multe biserici și 
a hirotonit mulți preoți și episcopi. Proconsulul din Patras s-a supărat pe el 
pentru că toată lumea se ducea să-i asculte predicile.

5.  A fost răstignit pe o cruce în formă de X și a murit mucenic. Este înmormân-
tat în Biserica Sfinților Apostoli. Este sfântul patron și protectorul României, 
precum și al multor alte țări.

Sfântul Apostol Andrei
{Ediția profesorului}
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