
R obert se aşeză pe unul dintre scaunele libere
din grupa lui de la Şcoala de Sabat. Ceilalţi

copii stăteau de vorbă, însă el stătea singur. Nu
cunoştea pe nimeni. Se simţea în plus. Nimeni nu
îl băga în seamă. Pielea lui era mai închisă la
culoare decât a celorlalţi copii.

Nu îi plăcea să fie singur. De ce nu vorbea
nimeni cu el?

În studiul de astăzi, Isus ne povesteşte despre
un om care a avut un necaz şi care avea nevoie de
ajutor. Cine se va oferi să-l ajute?

Tânărul învăţător al Legii se ridică în picioare.
Îşi îndreptă cureaua şi îşi drese glasul, apoi zise:

„Învăţătorule, ce trebuie să fac pentru a avea
viaţa veşnică?”

„Ce zice Scriptura?” îl întrebă Isus.
„Zice că trebuie să Îl iubesc pe Dumnezeu cu

toată inima, cu tot sufletul,
cu toată puterea şi cu tot
cugetul meu, iar pe aproapele
meu ca pe mine însumi”,
răspunse învăţătorul Legii.

„Aşa este,” zise Isus. „Fă aceste
lucruri şi vei avea viaţa veşnică.”

„Dar cine este aproapele meu?” 
Îl întrebă tânărul.

„Haide să îţi povestesc o întâm-
plare,” zise Isus zâmbind. „Odată,
un om călătorea de la Ierusalim la
Ierihon. Pe drum, a fost atacat de
hoţi. Aceştia l-au bătut, i-au luat
banii şi hainele şi l-au lăsat să
zacă în arşiţa soarelui, aproape
mort. S-a întâmplat că pe
acelaşi drum venea un preot
evreu. Când a ajuns în locul
unde zăcea omul rănit,

preotul s-a uitat imediat în altă parte şi s-a
gândit: O, nu! Câte vânătăi are! Nu ştiu dacă este
evreu sau nu, dar oricum mă grăbesc. Şi preotul a
trecut pe partea cealaltă a drumului şi a plecat
mai departe. Nu după mult timp, a trecut pe
acolo un levit care lucra la templu. Curios, se
opri să-l privească pe omul rănit. Sărmanul om!
Ce groaznic arată! Tare mi-aş dori să-l ajut. Dar nu
vreau să păţesc ceva. Ce bine era dacă mergeam
pe alt drum! Sigur va veni altcineva să îl ajute. A
plecat şi levitul mai departe. Apoi a trecut pe
acolo un samaritean.”

Isus a făcut o pauză şi S-a uitat la oamenii adu -
naţi în jurul Lui. Ştia că evreii îi urau pe sama riteni.
Ştia că preotul şi levitul se aflau aco lo. Chiar
atunci auzeau cuvintele Lui.

Însă a continuat:

46

Luca 10:25-37; Hristos, Lumina lumii, pp. 497–505

Cine este aproapele meu?

Lecţia10
4 iunie

2016
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„Samariteanului i s-a făcut milă de sărmanul
om şi s-a oprit imediat ca să-l ajute. I-a dat să
bea apă. I-a uns rănile cu alifie. L-a ajutat să se
ridice şi l-a pus pe măgarul cu care călătorea el.
Cu multă grijă, l-a dus apoi la cel mai apropiat
han, unde a vegheat asupra lui toată noaptea.
Dimineaţă, i-a dat hangiului bani ca să aibă
grijă de omul rănit. «Spune-mi dacă ţi-am dat
bani de ajuns», îi zise samariteanul. «Dacă mai e
nevoie, îţi voi plăti când mai trec pe aici.»”

Isus l-a privit în ochi pe tânărul învăţător al
Legii şi l-a întrebat cu blândeţe: „Acum, pri-
etene, cine dintre cei trei a fost aproapele
omului rănit?”

„Cel
care l-a
ajutat”,
răspunse
tânărul
mai mult 
în şoaptă.

Isus îi zise
apoi: „Du-te
acum şi fă şi tu
la fel aproa pe -
lui tău!”

Astăzi, Isus
ne roagă şi pe
noi să fim
buni cu se -
menii noştri.
Înaintea lui
Dumnezeu,
toţi suntem
la fel. Fie -
care om
trebuie

iubit şi acceptat – indiferent de unde vine sau
dacă are pielea puţin mai închisă la culoare.
Săptămâna aceasta, roagă-L pe Isus să te ajute
să îi iubeşti pe oameni la fel cum îi iubeşte El şi
să îi ajuţi pe toţi cei din jurul tău.

Mesaj
Dumnezeu îi iubeşte pe toţi oamenii. Text de memorat

„Să iubeşti pe
Domnul, Dumnezeul
tău, cu toată inima
ta... şi pe aproapele
tău ca pe tine însuţi.”

(Luca 10:27)
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Ierusalimul se afla la 32 de

kilometri de Ierihon. Drumul era

abrupt, şerpuit şi stâncos. 

• Dacă este posibil, mergi împreună cu familia 
pe un drum sau pe o cărare îngustă. Opriţi-vă
într-un loc liniştit şi citiţi povestirea biblică.
Imagi nează-ţi că eşti omul care călătorea spre
Ierihon. Ce părere ai despre „samariteni” – adică
despre cei diferiţi de tine?

• Citiţi Luca 10:27 şi apoi rugaţi-vă.

• Cântaţi un cântec despre dragostea lui
Dumnezeu faţă de oameni.

• La altar, citiţi şi discutaţi Luca 10:25-29.
Învaţă-i pe membrii familiei tale textul de me -
morat.

• Citeşte Cântarea cântărilor 2:4 u.p.
Realizează un „steag al dragostei”. (Vezi
instrucţiunile de la pagina 62.)

• Cântaţi un cântec despre dragostea lui
Dumnezeu faţă de oameni. Mulţumeşte-le
celor care au grijă de tine. Roagă-L pe Isus să
te ajute să ai grijă de cei din jur.

• La altar, citiţi şi discutaţi Luca 10:30-37. Apoi
repovestiţi întâmplarea în cuvintele voastre.

• Folosiţi codul următor ca să descoperiţi în cuvintele de
mai jos textul de memorat: Z=I    X=U   Y=N

Să zxbeşti pe Domyul, Dxmyezexl tăx, cx toată
zyzma ta..., şz pe aproapele tăx ca pe tzye
însxţz (Lxca 10:27).

• Cântaţi o cântare despre dragostea faţă de semeni.

• La altar, citiţi şi discutaţi Ioan 13:34,35.
Spuneţi împreună textul de memorat.
Samariteanul i-a dat ajutor unui om care nu
era prietenul lui. Gândeşte-te la cineva
care nu îţi este prieten. Invită-l să vină la
tine acasă. (Cere voie de la părinţi mai
întâi.) Roagă-te pentru el. Ai oferit cuiva
feli citarea pe care ai realizat-o la Şcoala
de Sabat şi pe care ai scris „Dumnezeu te
iubeşte”?

• În Biblie citim despre unii oameni care au
devenit prieteni foarte buni, chiar dacă erau
diferiţi. La altar, citiţi textele de mai jos şi
apoi aflaţi ce nume se ascund în spatele
cuvintelor din dreptul lor.

Rut 1:15,16 urt şi oanmi
1 Samuel 19:1.3 vidad şi naotnai
2 Timotei 4:11 valpe şi urcam

• Spune-i unui adult textul de memorat.

S ABAT DUMINICĂ

LUNI MARŢI

MIERCURI

Primara_10_BW_23912_PBSG_C2_10.qxd  15.12.2015  09:53  Page 48



49

• La altar, faceţi o scenetă despre o situaţie în
care un copil vine pentru prima dată la Şcoala
de Sabat. Hainele lui sunt murdare. Tu trebuie
să-l faci să se simtă acceptat. Ce îi vei spune?

• Citiţi şi discutaţi Romani 14:13. Cântaţi un
cântec despre familia lui Dumnezeu.

• Spuneţi textul de memorat înainte de a vă
ruga.

• La deschiderea Sabatului, interpretaţi pe roluri
povestirea de săptămâna aceasta. Ce aţi învăţat
din studiul acesta?

• Îmbrăţişează-i pe toţi membrii familiei tale.
Spune-le că îi iubeşti. Cântaţi un cântec despre
familie. Citiţi Galateni 6:10 înainte de a vă ruga
împreună.

• Desenează ceva care să ilustreze versetul
din Galateni şi explică-l familiei tale. Apoi
repetaţi textul de memorat împreună.

Indicaţii: Încercuieşte imaginile care arată cum poţi să îi ajuţi pe semenii tăi.

JOI VINERI
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