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L E C Ţ I A  Z E C E

Referinţe
Luca 10,25-37;

Hristos, Lumina lumii,

pag. 497-505

Text de memorat
„Să iubești pe Domnul,

Dumnezeul tău, cu toată
inima ta... și pe aproapele

tău ca pe tine însuţi.”
(Luca 10,27)

Obiective pentru copii
Să știe că iubirea lui

Dumnezeu nu are limite.
Să simtă că Dumnezeu îi pri-
vește pe toţi oamenii la fel.

Să acţioneze,
acceptându-i și ajutându-i
pe alţii, indiferent cine ar

fi aceștia.

Mesaj
Dumnezeu îi iubește

pe toţi oamenii.

Cine este

aproapele meu?

Tematica lunii
Noi suntem membri ai familiei lui Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
Un avocat din vremea Sa Îl întreabă pe Isus: „Învăţătorule,

ce trebuie să fac pentru a moșteni viaţa veșnică?” Isus îi
răspunde: „Iubește-L pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată
inima, cu tot sufletul și cu toată puterea ta, iar pe aproapele
tău ca pe tine însuţi.”

Apoi, Isus îi povestește experienţa unui om care a fost
atacat și lăsat să moară. Pe lângă el au trecut un preot și un
levit, dar nu l-au ajutat. În schimb, un samaritean s-a oprit și a
avut grijă de el, salvându-i viaţa.

Aceasta este o lecţie despre comunitate.
Oamenii care fac parte din aceeași comunitate de credinţă

sunt fraţi și surori în Hristos. Ne purtăm de grijă unii altora,
indiferent cine am fi și de unde am veni. Toţi oamenii sunt
copiii lui Dumnezeu.

Pentru instructor
Samaritenii – „Religia samaritenilor nu se diferenţia prea

mult de cea a iudeilor din timpul lui Hristos, deoarece și unii, și
alţii au acceptat Pentateuhul. De asemenea, samaritenii L-au
acceptat și pe Mesia care avea să vină (Ioan 4,25). Totuși
conceptele lor religioase erau mai liberale decât cele ale
evreilor ortodocși, mai ales în comparaţie cu cele ale fariseilor,
fiind însă similare într-o anumită măsură cu ideile religioase ale
saducheilor.” (Comentariul biblic adventist, vol. 8, pag. 973)

Originea samaritenilor este explicată în 2 Regi 17,24-34.
Hristos „a arătat că aproapele nostru nu este numai cel din

biserica din care facem noi parte sau cel care are credinţa pe
care o avem și noi. Acest lucru nu are nicio legătură cu rasa,
culoarea sau deosebirea de clasă. Aproapele nostru este
orice persoană care are nevoie de ajutorul nostru. Aproapele
nostru este orice suflet care este rănit și zdrobit de vrăjmaș.
Orice om, ca fiinţă creată de Dumnezeu, este aproapele
nostru.” (Parabolele Domnului Hristos, pag. 376)

Decorarea sălii
Vezi Lecţia 9.

�
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COMUNITATE

Program
Secţiunea din

lecţie

     Bun venit

Activităţi de
pregătire

Laudă și
rugăciune

Lecţia biblică

Aplicarea
lecţiei

Transmiterea
lecţiei

Minute

Pe parcurs

Max. 10

Max. 10

Max. 20

Max. 15

Max. 15

Activităţi

Întâmpinaţi-i pe copii
la ușă. Întrebaţi-i cum
se simt.

A. Iubește-l pe
aproapele tău!
B. Dumnezeu iubește
pe toată lumea

C. Exerciţiu de
respingere
D. Cine este
aproapele meu?

Părtășie
Cântare
Misiune
Daruri
Rugăciune

Experimentarea
povestirii

Textul de memorat

Studiul biblic

Inimi care suferă

Spune-le!

Materiale necesare

Inimi decupate din hârtie,
creioane colorate sau carioci
Abţibilduri, imagini cu: un răufă-
cător, un pastor, un profesor,
un băiat, oameni din alte ţări și
rase, oameni care se închină la
zei (idoli)
-

-

-
La alegere
Vești misionare pentru copii
Cutia de săptămâna trecută
-

Coală mare de hârtie, pătură
mare, Biblii, leucoplast, tifon
sau pansament, trusă de prim
ajutor etc.
Coală mare de hârtie, pătură
mare
Biblii, 10 șosete curate

Inimi de hârtie (vezi pag. 108),
leucoplast, creioane sau pixuri

Hârtie, creioane, carioci,
creioane colorate

Ori
cân

d

1

2

3

4
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Bun venit

Faceţi pregătirile din timp. Rugaţi pe cineva să se așeze pe o pătură și să
geamă, aproape de ușa sălii. Uraţi-le bun venit copiilor și invitaţi-i să ia loc.
Analizaţi-le reacţiile în timp ce trec pe lângă persoana care geme. După ce
s-au așezat, întrebaţi: Aţi văzut că era cineva care gemea? V-aţi oprit să
vedeţi ce a păţit? De ce da? De ce nu? Ce credeţi că a păţit?

Activităţi de pregătire

Alegeţi activitatea care se potrivește cel mai bine grupei dumneavoastră.

A. Iubește-l pe aproapele tău!

Daţi-le copiilor câte o inimă decupată din hârtie și spuneţi-le să scrie pe
ea numele cuiva de care nu le place, al cuiva care e diferit de ei sau al cuiva
care nu e prieten cu ei. Daţi-le voie să nu arate nimănui ce nume au scris.
Sugeraţi-le să lipească inima undeva în camera lor și să se roage pentru
persoana respectivă în săptămâna care urmează.

Întrebări și răspunsuri
După fiecare întrebare, lăsaţi timp pentru răspunsuri: Credeţi că Isus

iubește persoana al cărui nume l-aţi scris pe inimă? Ce simţiţi gândindu-vă
că Dumnezeu iubește acea persoană la fel de mult cum vă iubește pe voi?
Vă e greu să iubiţi acea persoană? Ce puteţi face pentru a reuși să o
îndrăgiţi, totuși? Isus ne poate ajuta să ne iubim unii pe alţii. Când vă rugaţi,
Îi puteţi cere lui Isus să vă ajute să iubiţi acea persoană. Isus o iubește prin
intermediul vostru. Haideţi să învăţăm mesajul nostru de astăzi:

DUMNEZEU ÎI IUBEșTE PE TOŢI OAMENII.

B. Dumnezeu iubește pe toată lumea

Expuneţi toate imaginile, apoi rugaţi-i pe copii să lipească un abţibild pe
oamenii pe care îi iubește Isus.

Întrebări și răspunsuri
Pe cine iubește Dumnezeu? (pe toată lumea, de pretutindeni) De unde

știţi acest lucru? Aţi lipit abţibilduri pe toate imaginile? De ce? Așteptaţi
răspunsuri. Spuneţi: Dumnezeu îi iubește PE TOŢI OAMENII. Fiecare om are
valoare în ochii lui Dumnezeu. Haideţi să învăţăm cu toţii mesajul nostru:

DUMNEZEU ÎI IUBEșTE PE TOŢI OAMENII.

C. Exerciţiu de respingere

Împărţiţi grupa în echipe de câte șase. Cinci dintre coechipieri să se
grupeze strâns unii lângă alţii și sub nicio formă să nu-l accepte pe cel de-al
șaselea, indiferent ce ar face acesta. După 15 secunde, schimbaţi și daţi-le
tuturor ocazia de a se simţi excluși.

Întrebări și răspunsuri
Cum v-aţi simţit când aţi fost lăsaţi pe dinafară, respinși? Cum v-aţi simţit

când aţi făcut parte din grup? Uneori îi respingeţi pe cei din jur? Ce putem

L E C Ţ I A  P E N T R U  I N S T R U C T O R

1

Materiale necesare:

� Inimi decupate
din hârtie

� Creioane colorate
sau carioci

�

Materiale necesare:

� Imagini cu: un rău-
făcător, un pastor,
un profesor, un
copil, oameni din
alte ţări și de alte
rase, oameni care
se închină la zei
(idoli)

� Abţibilduri

�
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Laudă și rugăciune

Părtășie

Relataţi în clasă bucuriile și întristările care v-au fost împărtășite la început (dacă situaţia
este adecvată). Rezervaţi timp pentru a discuta învăţăturile din lecţia trecută și recapitulaţi
textul de memorat de Sabatul trecut. Anunţaţi dacă au fost aniversări sau realizări speciale
ale elevilor. Uraţi-le un bun venit călduros, în mod deosebit musafirilor.

Misiune
Citiţi o povestire din Vești misionare pentru copii. Încercaţi să accentuaţi ideea că oricine

este primit și acceptat în familia lui Dumnezeu.

Daruri
Darurile noastre de astăzi îi vor ajuta pe oamenii din ..... să afle că oricine poate face

parte din familia lui Dumnezeu.

Rugăciune

Formaţi un cerc și prindeţi-vă de mâini, demonstrând astfel că Dumnezeu îi iubește pe
toţi oamenii. Întrebaţi care ar fi motivele de rugăciune. Rugaţi-vă într-o singură propoziţie,
fiecare. Mulţumiţi-I lui Dumnezeu că toţi oamenii sunt iubiţi de El.

Ori
cân

d

face atunci când vedem că cineva e exclus, e lăsat pe dinafară? Dumnezeu
vrea să îi iubim pe cei din jurul nostru, pentru că...

DUMNEZEU ÎI IUBEșTE PE TOŢI OAMENII.

D. Cine este aproapele meu?

Formaţi un cerc și puneţi un copil la mijloc. Cei din cerc să spună:
„George, George, cine este aproapele tău? Spune-ne! Spune-ne!” George
(sau oricare ar fi numele copilului) să răspundă: „Silvia, Silvia este aproapele
meu!” Regulă: Nimeni nu poate fi luat de două ori. Silvia se alătură lui George
în mijlocul cercului. Cei din cerc o întreabă apoi pe Silvia cine e aproapele ei
și tot așa, din ce în ce mai repede, timp de trei minute.

Întrebări și răspunsuri
Pe cine aţi ales ca „aproape” al vostru? Aţi ales pe cineva dintre

prieteni? Sau pe cineva pe care îl simpatizaţi în mod deosebit? Cine credeţi
că este aproapele vostru? Haideţi să învăţăm cu toţii mesajul de astăzi:

DUMNEZEU ÎI IUBEșTE PE TOŢI OAMENII.

�

�
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2
Lecţia biblică

Materiale necesare:

� Coală mare de hârtie
� Pătură mare
� Leucoplast
� Tifon sau pansament
� Trusă de prim ajutor

Experimentarea povestirii

Personaje: învăţătorul Legii (adult),
Isus (adult), povestitor (adult), omul
tâlhărit, preot, levit, samariteanul milos.

Scena: Pregătiţi din timp o coală
mare de hârtie pe care aţi scris textul
de memorat cu litere mari. Puneţi coa-
la de hârtie sub o pătură mare, în mij-
locul sălii. Să aveţi pregătite leuco-
plast, bandaje, trusă de prim ajutor etc.
Alegeţi un copil care să se întindă pe
pătură și să joace rolul omului rănit. În
timp ce povestiţi, câţiva copii să-l
bandajeze.

Referiţi-vă la activitatea de bun ve-
nit. V-aţi întrebat ce căuta o persoană
„rănită” la noi în sală? La ce v-aţi
gândit când aţi văzut-o? (E un lucru
neobișnuit. Ce caută la noi în sală?)
V-aţi dus la ea să o întrebaţi ce a păţit
și cum o puteţi ajuta? (da, nu) Poves-
tirea noastră de astăzi este despre
niște oameni care au văzut pe cineva
bolnav și au trebuit să decidă dacă să
meargă să-l ajute sau nu.

[Prima scenă – Învăţătorul Legii și
Isus stau de vorbă]

Povestitor: Tânărul învăţător al Legii
s-a ridicat în picioare. Își îndreptă
cureaua și își drese glasul, apoi zise:

Învăţătorul Legii: „Învăţătorule, ce
trebuie să fac pentru a avea viaţa
veșnică?”

Isus: „Ce zice Scriptura că trebuie
să faci?”

Învăţătorul Legii: „Zice că trebuie
să Îl iubesc pe Dumnezeu cu toată
inima, cu tot sufletul, cu toată puterea
și cu tot cugetul meu, iar pe aproapele
meu, ca pe mine însumi”

Isus: „Așa este. Fă aceste lucruri și
vei avea viaţa veșnică.”

Învăţătorul Legii: „Dar cine este
aproapele meu?”

Isus: „Haide să îţi povestesc o
întâmplare.”

[A doua scenă – Isus spune
parabola]

Isus: Odată, un om călătorea de
la Ierusalim la Ierihon. Pe drum,
a fost atacat de hoţi. Aceștia
l-au bătut, i-au luat banii și hai-
nele și l-au lăsat să zacă în arșiţa
soarelui, aproape mort. [Copilul repre-
zentându-l pe rănit se așază pe pătură.]

S-a întâmplat ca pe același drum să
vină un preot evreu. Când a ajuns în
locul unde zăcea omul rănit, preotul s-a
uitat imediat în altă parte. S-a gândit:
Aoleo, câte vânătăi are! Dar dacă nu
este evreu? Oricum, mă grăbesc. Și
preotul a trecut pe partea cealaltă a
drumului și 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. Săr-
manul om! Ce groaznic arată! Tare mi-aș
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. Și levitul a plecat mai departe.
Apoi a trecut pe acolo un samaritean.”

Povestitor: Isus a făcut o pauză și
S-a uitat la oamenii adunaţi în jurul Lui.
Știa că evreii îi urau pe samariteni. Știa
că preotul și levitul se aflau acolo.
Chiar atunci auzeau cuvintele Lui.

Isus: „Samariteanului i s-a făcut
milă de sărmanul om și s-a oprit ime-
diat ca să-l ajute. I-a dat să bea apă.
I-a uns rănile cu alifie. [Samariteanul
milos îl bandajează pe omul rănit.] L-a
ajutat să se ridice și l-a pus pe măgarul
cu care călătorea el. [Samariteanul îl
ajută să se ridice și să pășească prin
sală.] 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.’”
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[A treia scenă – Învăţătorul Legii
și Isus stau din nou de vorbă.]

Povestitor: Isus l-a privit în ochi
pe tânărul învăţător al Legii și l-a

întrebat cu blândeţe:
Isus: „Acum, prietene, cine dintre

cei trei a fost aproapele omului rănit?”
Învăţătorul Legii: „Cel care l-a

ajutat.”
Isus: „Du-te acum și fă și tu la fel

aproapelui tău!” [Învăţătorul pleacă.]
Povestitor: Astăzi, Isus ne roagă și

pe noi să fim buni cu semenii noștri.
Înaintea lui Dumnezeu, toţi suntem la
fel. Fiecare om trebuie iubit și acceptat
– indiferent de unde vine sau dacă are
pielea puţin mai închisă la culoare.
Săptămâna aceasta, rugaţi-L pe Isus
să vă ajute să îi iubiţi pe oameni la fel
cum îi iubește El și să îi ajutaţi pe toţi
cei din jurul vostru.

NOTĂ: Lăsaţi pătura pe jos, pentru a
o folosi la următoarea activitate.

Întrebări și răspunsuri
Ce v-a plăcut la samariteanul

milos? (A vrut să-și manifeste iubirea și
grija pentru oricine, chiar și faţă de cei
care nu îl iubeau pe el.) Ce faceţi dacă
vedeţi pe cineva care are probleme,
dar căruia nu îi place de voi, și voi
puteţi să îl ajutaţi? (îl ajutăm așa cum
putem) De ce? Haideţi să răspundem
prin mesajul nostru de astăzi.

DUMNEZEU ÎI IUBEșTE PE TOŢI OAMENII.

Textul de memorat

Pentru această activitate, veţi
folosi coala aflată sub pătura din
mijlocul sălii. Învăţaţi-i pe copii
textul, ridicaţi apoi pătura și invitaţi
un copil să vină și să citească textul

(sau să-l repete după dvs.) așezân-
du-se în faţa colii de hârtie. Apoi să
meargă la loc și să îl invite pe următo-
rul copil să meargă să citească împre-
ună textul biblic. Repetaţi, până le-a
venit rândul la toţi, apoi spuneţi textul
în cor.

Studiul biblic

Numiţi copii care să reprezinte
următoarele personaje biblice, cu
ajutorul păpușilor din șosete (copiii
trebuie să-și introducă o mână în
șosetă, făcând apoi gesturi cu
degetele).

(1) Învăţătorul Legii
(2) Isus
(3) Omul rănit
(4) și   (5) Cei doi tâlhari
(6) preotul
(7) levitul
(8) samariteanul
(9) măgarul
(10) hangiul

Spuneţi-le copiilor să-și deschidă
Bibliile la Luca 10,25-37. Daţi la 10 copii
câte o șosetă curată, pe care să și-o
tragă peste o mână. Fiecare păpușă
de felul acesta va reprezenta un
personaj din povestirea biblică. (Dacă
nu aveţi 10 copii la grupă, rugaţi-i pe
unii copii să reprezinte mai mult de un
personaj.) Numiţi apoi copii care să
citească pasajul din Luca 10,25-37.
Restul grupei să urmărească în Bibliile
personale. Fiecare păpușă să-și joace
rolul, pe măsură ce e citită povestirea.

Întrebări și răspunsuri
Ce părere aveţi despre samaritea-

nul milos? (Ne bucurăm că a venit în
ajutorul semenilor lui; îl admirăm etc.)
Ce părere aveţi despre preot și despre
levit? (Suntem dezamăgiţi că nu au
oferit ajutorul de care era nevoie.) Ce
părere aveţi despre omul rănit? (Ne-am
dori să-l fi putut ajuta.) Ne purtăm noi,
uneori, ca preotul sau ca levitul? (Da,
inventăm scuze, nu încercăm să îi
ajutăm pe alţii etc.) Cum putem fi și noi
niște „samariteni miloși”? (Ajutându-i
pe toţi cei pe care îi putem ajuta, chiar
dacă nu sunt prietenii noștri.) Să nu
uitaţi că...

DUMNEZEU ÎI IUBEșTE PE TOŢI OAMENII.

Materiale necesare:

� Biblii
� 10 șosete

Materiale necesare:

� Coală mare de
hârtie

� Pătură mare

�
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�

Materiale necesare:

� Inimi decupate din
hârtie (vezi pag. 108)

� Leucoplast sau
plasture

� Creioane sau pixuri

Materiale necesare:

� Hârtie
� Creioane colorate

sau carioci

3
Aplicarea lecţiei

Inimi care suferă
Spuneţi: Probabil că nu aţi întâlnit

de multe ori pe stradă o persoană
rănită fizic. Acest lucru nu se întâmplă
decât foarte rar. Dar există multe alte
feluri de răni și dureri. Observăm că
cineva din jurul nostru suferă, numai
dacă ne uităm cu atenţie. Ce alte
feluri de răni și dureri există? (singu-
rătatea, tristeţea, plânsul, faptul de a
nu fi acceptat, de a fi dat la o parte,
cuvinte spuse cu răutate, lipsa unei
case, foamea, sărăcia, dezastrele
naturale etc.) Daţi-le copiilor inimile
decupate și câte o bucată de leuco-
plast sau plasture. Spuneţi-le să scrie
pe inimă o durere sau o rană pe care o
poate avea cineva. Apoi spuneţi-le să
acopere cu leucoplastul durerea

scrisă pe inimă. Pe leucoplast, să
scrie cuvântul ISUS.

Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: Cunoașteţi pe cine-

va care suferă? Poate cineva din
cartierul vostru sau cineva de la
școală, o rudă sau un prieten. Lăsaţi-i
să se gândească și să răspundă. Ce
puteţi face pentru a-i arăta persoanei
respective că Isus o iubește? Cum
puteţi să-i alinaţi durerea? Așteptaţi
răspunsuri. Cum vă simţiţi când ajutaţi
pe cineva să afle despre iubirea și
vindecarea venite de la Isus?
Contează pe cine ajutăm? Nu, pentru
că...

DUMNEZEU ÎI IUBEșTE PE TOŢI OAMENII.

Transmiterea lecţiei

Spune-le!
Spuneţi: Astăzi, veţi realiza o

felicitare pentru un copil care nu a
venit la Școala de Sabat astăzi sau
pentru un prieten care v-aţi fi dorit să
fie cu voi, aici; sau pentru cineva care
deseori nu e acceptat de oameni; sau
pentru cineva care suferă. Pe felici-
tare scrieţi: „Și tu faci parte din fami-
lia lui Dumnezeu” și apoi coloraţi-o.
Cui îi veţi oferi felicitarea?

Întrebări și răspunsuri
Cine este aproapele vostru? (ori-

cine are nevoie de ajutor) Ce puteţi

face pentru ca persoana căreia
îi oferiţi felicitarea să poată
simţi iubirea lui Dumnezeu prin
intermediul vostru? Cum v-aţi
simţi dacă voi înșivă aţi primi
felicitarea? (iubiţi, acceptaţi,
încurajaţi) Faceţi efortul de a o invita
pe persoana respectivă la voi acasă,
săptămâna care urmează, sau
implicaţi-o într-o activitate la care și
voi participaţi. Haideţi să repetăm
încă o dată mesajul nostru:

DUMNEZEU ÎI IUBEșTE PE TOŢI OAMENII.

Încheiere
Cântaţi un cântec potrivit și apoi rugaţi-vă ca săptămâna care urmează, fiecare

copil să facă efortul de a manifesta iubirea lui Dumnezeu faţă de cineva care suferă
sau care nu e acceptat de cei din jur.

�
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Lecţia 10

Cine este aproapele meu?

Referinţe
Luca 10,25-37; Hristos, Lumina lumii, pag. 497-505

Mesaj
Dumnezeu îi iubește pe toţi oamenii.

Text de memorat
„Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta..., și pe aproapele tău, ca pe tine însuţi.”

(Luca 10,27)

M A T E R I A L E  P E N T R U  C O P I I

Robert se așeză pe unul dintre scaunele
libere din grupa lui de la Școala de Sabat. Ceilalţi
copii stăteau de vorbă, însă el stătea singur. Nu
cunoștea 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 povestește
despre un om care a avut un necaz și care avea
nevoie de ajutor. Cine se va oferi să-l ajute?

Tânărul învăţător al Legii se ridică în picioare.
Își îndreptă cureaua și își drese glasul, apoi zise:

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

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

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

„Așa este”, zise Isus. „Fă aceste lucruri și
vei avea viaţa veșnică.”

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

„Haide să îţi povestesc o întâmplare, zise Isus
zâmbind. Odată, un om călătorea de la Ierusalim
la Ierihon. Pe drum, a fost atacat de hoţi. Aceștia
l-au bătut, i-au luat banii și hainele și l-au lăsat
să zacă în arșiţa soarelui aproape mort. S-a
întâmplat că pe același drum venea un preot
evreu. Când a ajuns în locul unde zăcea omul
rănit, preotul s-a uitat imediat în altă parte. Se
gândea: O, nu! Câte vânătăi are! Nu știu dacă
este evreu sau nu, dar oricum mă grăbesc. Și

preotul a trecut pe partea cealaltă a drumului și
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-aș 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. Și levitul a plecat mai departe. Apoi a
trecut pe acolo un samaritean.”

Isus a făcut o pauză și S-a uitat la oamenii
adunaţi în jurul Lui. Știa că evreii îi urau pe
samariteni. Știa că preotul și levitul se aflau
acolo. Chiar atunci auzeau cuvintele Lui.

Însă a continuat:
„Samariteanului i s-a făcut milă de sărmanul

om și 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 și 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 și l-a întrebat cu blândeţe: „Acum, prietene,
cine dintre cei trei a fost aproapele omului
rănit?”

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

Isus îi zise apoi: „Du-te acum și fă și tu la fel
aproapelui tău!”

Astăzi, Isus ne roagă și pe noi să fim buni cu
semenii noștri. Înaintea lui Dumnezeu, toţi sun-
tem la fel. Fiecare om trebuie iubit și acceptat –
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Sabat
Dacă este posibil, mergi împreună cu familia

pe un drum sau pe o cărare îngustă. Opriţi-vă
într-un loc liniștit și citiţi povestirea biblică.
Imaginează-ţi că ești omul care călătorea spre
Ierihon. Ce părere ai despre „samariteni” –
adică despre cei diferiţi de tine?

Citiţi Luca 10,27 și apoi rugaţi-vă.
Cântaţi un cântec despre dragostea lui

Dumnezeu faţă de oameni.

Duminică
La altar, citiţi și discutaţi Luca 10,25-29.

Învaţă-i pe membrii familiei tale textul de
memorat.

Citește 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. Mulţumește-le celor
care au grijă de tine. Roagă-L pe Isus să te ajute
să ai grijă de cei din jur.

Luni
La altar, citiţi și 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 zxbești pe Domyul, Dxmyezexl tăx, cx toată

zyzma ta..., șz pe aproapele tăx ca pe tzye însxţz
Lxca 10,27.

Cântaţi o cântare despre dragostea faţă de
semeni.

Marţi
La altar, citiţi și discutaţi Ioan 13,34.35. Spuneţi

împreună textul de memorat. Samariteanul i-a
dat ajutor unui om care nu era prietenul lui.

Gândește-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 felicitarea pe care aţi realizat-o la Școala
de Sabat și pe care ai scris „Dumnezeu te
iubește”?

Miercuri
În Biblie citim despre unii oameni care au

devenit prieteni foarte buni, chiar dacă erau
diferiţi. La altar, citiţi textele de mai jos și apoi
aflaţi ce nume se ascund în spatele cuvintelor
din dreptul lor.

Rut 1,15.16       urt și oanmi
1 Samuel 19,1.3     vidad și naotnai
2 Timotei 4,11   valpe și urcam
Spune-i unui adult textul de memorat.

Joi
La altar, faceţi o scenetă despre o situaţie în

care un copil vine pentru prima dată la Școala
de Sabat. Hainele lui sunt murdare. Tu trebuie
să-l faci să se simtă acceptat. Ce îi vei spune?

Citiţi și discutaţi Romani 14,13. Cântaţi un
cântec despre familia lui Dumnezeu.

Spuneţi textul de memorat înainte de a vă
ruga.

Vineri
La deschiderea Sabatului, interpretaţi pe

roluri povestirea de săptămâna aceasta. Ce aţi
învăţat din studiul acesta?

Îmbrăţișează-i pe toţi membrii familiei tale.
Spune-le că îi iubești. Cântaţi un cântec despre
familie. Citiţi Galateni 6,10 înainte de a vă ruga
împreună.

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

Ac tiv i tăţi

indiferent de unde vine sau dacă are pielea
puţin mai închisă la culoare. Săptămâna
aceasta, roagă-L pe Isus să te ajute să îi iubești

pe oameni la fel cum îi iubește El și să îi ajuţi pe
toţi cei din jurul tău.
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