
Îţi plac petrecerile? Îţi place să deguşti mâncăruri delicioase şi să te joci
împreună cu familia şi cu prietenii? Şi Domnului Isus Îi plăceau ocaziile de
sărbătoare. Îi plăcea să-Şi viziteze familia şi prietenii.

omnul Isus şi prietenii Săi mergeau la o pe-
trecere! Nu, nu era o petrecere aniversară.
Era o petrecere de nuntă. Acolo unde
locuia Isus, nunţile erau, de obicei,
urmate de mai multe zile de
petrecere! Aşa că se pregătea

multă mâncare şi mult must.
Câţiva din familia lui Isus erau printre invitaţii

de la această nuntă. Maria, mama Sa, era şi ea
acolo. Ea ajutase la
organizarea petrecerii.
Şi câţiva dintre
prietenii apropiaţi ai
lui Isus erau şi ei acolo.

Toţi se simţeau bine. Însă
oamenii care ajutau la
bucătărie erau îngrijoraţi. Nişte
servitori au venit la Maria şi i-au spus:

– S-a terminat mustul! Ce să facem? Se va strica petrecerea.
Mirele şi mireasa se vor necăji foarte mult!

D

45

Isus merge
la o petrecere

L E C Ţ I A 1 0

Text de memorat
„Izbucniţi ... în strigăte

de bucurie ...”
Isaia 52:9

Mesaj
Noi ne manifes-
tăm dragostea,
bucurându-ne 

împreună cu familia
şi cu prietenii.

Referinţe: Ioan 2:1-11; Hristos, Lumina lumii, pag. 144-153, în original.
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– Vai! Oare ce-am putea să facem? se întrebă mama lui Isus.
Maria s-a întors şi L-a văzut pe Domnul. S-a apropiat uşor de El şi i-a spus:
– S-a terminat mustul!
Isus S-a uitat în jur. A văzut nişte vase mari pentru apă. El i-a luat deoparte pe slujitori

şi le-a spus:
– Mergeţi şi umpleţi vasele cele mari cu apă.
Aceştia s-au mirat. La ce ar fi folosit să umple vasele cu apă? Dar au făcut aşa cum spu -

sese Isus.
Când toate vasele au fost umplute, Isus le-a spus slujitorilor:

– Scoateţi din ele şi serviţi-o pe gazdă.
Oamenii au turnat din apă într-o cupă. Dar nu mai era apă! Era must! Must bun şi dulce

de struguri! Acum era must îndeajuns pentru toţi mesenii.
Slujitorii i-au dus gazdei o cupă cu must rece. Omul a gustat, apoi l-a băut pe tot.
– Mmmm, ce must bun! i-a spus el mirelui. De obicei se serveşte mustul cel mai bun la

începutul petrecerii. Dar tu l-ai păstrat pentru la sfârşit!
Slujitorii erau încântaţi! Mama lui Isus şi prietenii Săi
erau mulţumiţi. Iar mirele şi mireasa erau fericiţi.

Prietenii lui Isus au început să vorbească între
ei despre minunea transformării apei în

must. Văzuseră ce putere uimitoare
avea Domnul. Oare ce mai urma să

cunoască despre El în zilele
următoare?

Isus le-a arătat iubire mirelui şi
miresei, mamei Sale şi prietenilor

Săi. Iar clipele fericite pe care 
le ai cu prietenii şi cu familia 
ta sunt şi ele preţioase pentru 

Isus.
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Sabat
Încurajaţi-l pe copil să exerseze gesturile

învăţate în timp ce repetaţi textul de memorat
(ghemuit, apoi sare cu mâinile ridicate).

Serviţi-l cu suc şi discutaţi despre povestirea
pentru săptămâna aceasta. Vorbiţi despre
lucrurile care Îl făceau pe Domnul Isus să râdă.
Vorbiţi şi despre lucrurile care vă fac
pe dumneavoastră să râdeţi.

Duminică
Citiţi povestirea şi arătaţi-i

copilului fotografii de la nunta
dumneavoastră.

Cereţi-i copilului să numească
diferite tipuri de suc. Care este
preferatul său? Cântaţi un cântec
de mulţumire; apoi mulţumiţi-I lui
Isus pentru sucul cel bun.

Ajutaţi-l pe copil să-i
ofere cuiva, astăzi,
semnul confecţionat la
Şcoala de Sabat.

Luni
Citiţi împreună Ioan

2:1-11. Întrebaţi: De ce crezi
că Domnul Isus a creat mai
mult must? De ce era mai
bun?

Cereţi-i copilului să
închidă ochii, să ia o gură de
apă, apoi una de suc. Întrebaţi: 
Ai simţit deosebirea dintre cele două?

Cântaţi un cântec vesel despre familie înainte
de a vă ruga.

Marţi
Ajutaţi-l pe copil să pregătească o invitaţie

pentru cina de vineri, adresată Domnului Isus.
Amintiţi-vă: Isus doreşte să ne simţim bine îm -
preună cu familia şi cu prietenii noştri.

Discutaţi despre o ocazie deosebită de bucu -
rie, despre care copilul îşi aminteşte. Cântaţi un

cântec vesel despre familie; apoi mulţu -
miţi-I lui Isus pentru familia voastră.

Miercuri
Pentru altarul familial, alegeţi

şi citiţi unul-două paragrafe
din cartea Hristos, Lumina
lumii, capitolul 15.

Ajutaţi-l pe copil să-şi invite
un prieten la masa de vineri

seara.
Repetaţi textul de memorat în

faţa unei oglinzi, cu o mimică veselă.

Joi
Cu ajutorul copilului, plănuiţi meniul

pentru vineri seara. Stabiliţi ce cantităţi
de alimente sunt necesare.

Ilustraţi transformarea apei în must,
adăugând câteva picături de colorant
alimentar într-un pahar cu apă. Are
gust de must? Cine este singurul

care poate transforma apa în must?

Vineri
Ajutaţi-l pe copil să confecţioneze
cartonaşe pentru invitaţi, pe care să le
aşezaţi în dreptul fiecărui tacâm.

Pregătiţi unul şi pentru Domnul Isus.
Repetaţi povestirea biblică. Cântaţi un cântec

vesel; apoi mulţumiţi-I Domnului Isus pentru
ocaziile de bucurie.
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