
Ţ i s-a întâmplat vreodată să aştepţi îndelung şi
cu nerăbdare pe cineva sau ceva, de exemplu,

ziua ta de naştere sau vacanţa de vară? Numărai
zilele care mai rămăseseră până la momentul
mult aşteptat? Îţi închipuiai ce urma să faci? În
povestirea biblică de astăzi, zece tinere aşteaptă
începerea unei nunţi. Ele trebuie să aştepte mult
timp.

„Mi-aş dori să vină mai repede!” zise una din -
tre tinere, căscând. „Aşteptăm aici de ore în şir.”

„Sunt sigură că nu mai e mult şi vine,” o
încurajă una dintre celelalte tinere. „Poate ar fi
bine să ne aşezăm şi să ne odihnim puţin.”

Cele zece tinere 
s-au aşezat să se
odihnească. Ştiau că
pe acolo trebuia să
treacă alaiul de nuntă şi
doreau să meargă şi ele
împreună cu ceilalţi
invitaţi. Însă niciuna nu
se aşteptase la o
întârziere atât de mare.

Cu puţin timp îna -
inte să se lase seara,
cinci dintre fete s-au
gândit că ar fi bine să
ia cu ele nişte unt -
delemn pentru lămpi,
căci nu ştiau când
avea să vină mirele. 
Dar celelalte cinci şi-au
zis: Avem untdelemn
suficient. Şi, oricum,

mirele vine repede. Prin urmare, nu şi-au luat ulei
în plus, decât ceea ce aveau în candele în mo -
mentul când au plecat de acasă. Erau convinse
că nu vor avea nevoie de mai mult.

Aşadar, cinci dintre tinere şi-au luat untde -
lemn în plus, iar cinci nu şi-au luat.

Se lăsa noaptea. Şi mirele nu venea. Tinerele
au râs şi au stat de vorbă mult timp. Dar, una
câte una au început să caşte, să-şi lase capul în
jos şi apoi să adoarmă.

După o vreme, au auzit un strigăt. „Faceţi loc
pentru alaiul de nuntă! Veniţi cu noi! Faceţi loc
pentru sărbătoarea nunţii! Vine mirele!”

Repede, fetele şi-au luat lămpile şi s-au ridi-
cat în picioare.

54

Matei 25:1-13; Parabolele Domnului Hristos, pp. 405–421
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„O, nu! Nu prea mai am ulei în candelă!” zise
una dintre ele, plângând.

„Nici eu”, zise alta.
„Repede! Să umplem lămpile, altfel pierdem

nunta.”
Cele cinci tinere care aveau untdelemn de

re zervă şi-au umplut lămpile. Însă celelalte nu
aveau cu ce. Aşa că le-au zis celorlalte: „Daţi-ne
din untdelemnul vostru! Vom pierde nunta!”

Însă cele cinci fete care erau pregătite nu au
putut să le ajute. „Am vrea să vă dăm şi vouă,
dar am pus deja tot uleiul în candele. Nu mai
avem. Duceţi-vă iute, poate găsiţi undeva de
vânzare.”

Cele cinci fete au plecat în grabă ca să
cumpere ulei. Prietenele lor s-au alăturat
alaiului de nuntă.

Nu era uşor să găseşti în toiul nopţii pe
cineva care să-ţi vândă untdelemn. În cele din

urmă, fetele s-au întors la ospăţ, însă uşa era
încuiată.

„Lăsaţi-ne să intrăm! Vă rugăm, lăsaţi-ne să
intrăm!” strigau ele, bătând tare în uşă.

La uşă a apărut însuşi mirele, zicând: „Îmi
pare rău, dar nu vă cunosc. Prietenii mei sunt
deja înăuntru.” Apoi a închis uşa. Cele cinci
tinere femei au rămas afară, dezamăgite. 

Şi noi, aşteptându-L pe Isus să vină, ne
încurajăm unii pe alţii ca să ne pregătim. Dorim
să ne ajutăm unii pe alţii să stăm de partea lui
Dumnezeu în fiecare zi. Însă, la fel ca tinerele
care îl aşteptau pe mire, nu ne putem baza pe

ceea ce face altcineva. Isus
ne iubeşte foarte mult şi 

ne-a invitat pe toţi să fim cu
El. Fiecare dintre noi putem
alege să-I spunem „da!” şi să
fim gata pentru venirea Sa.
Vom fi pregătiţi, dacă luăm
în fiecare zi decizii înţelepte,
dacă studiem Biblia, dacă
ne rugăm şi dacă alegem să

fim prietenii Săi. Iar când
Isus va reveni, vom fi gata să
mergem cu El, fiindcă suntem
prietenii Lui.

Mesaj
Membrii familiei lui Dumnezeu sunt 
gata întotdeauna pentru revenirea lui Isus.

Text de memorat

„Vegheaţi dar, căci

nu ştiţi ziua, nici 

ceasul în care va

veni Fiul omului.”

(Matei 25:13)

Primara_12_BW_23912_PBSG_C2_12.qxd  15.12.2015  09:27  Page 55



56

• Caută împreună cu familia ta un loc liniştit în
aer liber şi citiţi şi discutaţi lecţia de săptămâna
aceasta. Ce reprezintă candela? Dar untde -
lemnul?

• Arată-le membrilor familiei „Paşaportul
pentru cer” pe care l-ai făcut la Şcoala de Sabat.
Apoi întocmeşte o listă cu pasageri pentru
călătoria spre cer. Începe cu membrii familiei.
Cum puteţi să vă ajutaţi reciproc să fiţi gata
pentru revenirea lui Isus?

• Învaţă-i pe membrii familiei tale textul de
memorat. Spune-le ce înseamnă el pentru tine.

• Citiţi şi discutaţi la altar Matei 25:1-13. Roagă-i pe
membrii familiei să-ţi explice cuvintele pe care nu 
le înţelegi. Citiţi Matei 24:36. Cine ştie când Se va
întoarce Isus? Îngerii? Isus? Dumnezeu? Spuneţi
împreună textul de memorat. Întreabă-i pe toţi ce
înseamnă acest text.

• Caută într-o enciclopedie sau în alte cărţi
informaţii despre candele şi lămpi şi despre unt-
delemnul sau uleiul folosit în vremurile biblice.
Desenează o candelă.

• Recapitulează împreună cu familia lecţia bi -
blică. Ce reprezintă untdelemnul? De unde ştim
dacă avem suficient „untdelemn”? Vor şti cei din
jur că avem acest untdelemn? De ce?

• Cât timp ai reuşit să stai treaz fără să
aţipeşti? De ce este important somnul?

• Aminteşte-le membrilor familiei ideea
principală din textul de memorat.

• Cântaţi un cântec şi apoi rugaţi-vă.

• La altar, citiţi următoarele versete: Galateni
3:13,14; Tit 2:14; 1 Corinteni 6:20; Efeseni 1:5. Ce
mesaj vă transmit ele? Ce veţi face astăzi ca să-L
cunoaşteţi mai bine pe Isus?

• Dacă este posibil, uită-te la fotografiile de nuntă
ale părinţilor tăi.

• Numără zece obiecte de acelaşi fel (boabe de
fasole, nasturi, monede etc.), exact câte tinere
avem în povestirea noastră. Împarte-le în două
grupe egale. Câte obiecte ai în fiecare grupă?

• Citeşte din nou lecţia împreună cu familia. Cuvintele de mai jos apar în ea. Descoperiţi-le, punând literele
în ordine:

irem _________________ lacndee _________________

utnăn _________________ neltmuedn _________________

• Recapitulaţi textul de memorat.

• Gândiţi-vă cum aţi putea să vă pregătiţi pentru venirea lui Isus. Ce aţi putea să faceţi chiar azi?

• Cântaţi un cântec despre venirea lui Isus. Mulţumiţi-I lui Isus pentru că va veni din nou.

S ABAT DUMINICĂ

LUNI

MARŢI

MIERCURI
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• Împreună cu familia, discutaţi despre
sarcinile pe care le ai de îndeplinit acasă. Ce se
întâmplă când uiţi să faci ceva? Dar când îţi
aduci aminte?

• Spune textul de memorat fără a cere cuiva
ajutorul.

• Luaţi un cronometru şi fixaţi-l la un minut.
Aruncaţi o minge mică de la unul la altul.
Când cronometrul anunţă sfârşitul
minutului, cel care are mingea în mână iese
din joc. Repetaţi activitatea până rămâne o
singură persoană. Ultimul câştigă. Noi
vrem să fim pregătiţi, fiindcă nu ştim ziua
în care va reveni Isus (la fel cum nu ştim
când se termină minutul de joc.)

• La deschiderea Sabatului, imaginaţi-vă că
participaţi la o nuntă în stil evreiesc. Îmbrăcaţi-vă în
haine elegante şi interpretaţi lecţia pe roluri. La final,
rugaţi-L pe Isus să vă ajute să fiţi gata când va reveni.

• Cu ajutorul adulţilor, aprinde o lumânare. Stingeţi
lumina. Este suficientă o lumânare ca să faceţi
lumină în toată camera? Cum puteţi fi o lumină
pentru cei din jur?

• Cântaţi un cântec despre lumină, apoi rugaţi-vă.

Lămpile
din vremea lui Isus ar -

deau cu ulei de măsline. Untde  -
le mnul/uleiul despre care e vorba 

în povestire Îl simbolizează pe
Duhul Sfânt.

Indicaţii: Desenează câte o flacără pentru candela fiecărei tinere
care a avut untdelemn suficient. Apoi taie cu un X candelele care nu 
s-au mai aprins, fiindcă tinerele nu au mai avut untdelemn.

JOI VINERI
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