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L E C Ţ I A  D O I S P R E Z E C E

Referinţe
Matei 25,1-13; Parabolele

Domnului Hristos,

pag. 405-421

Text de memorat
„Vegheaţi dar, căci nu
știţi ziua, nici ceasul în

care va veni Fiul omului.”
(Matei 25,13)

Obiective pentru copii
Să știe că unii membri din

familia lui Dumnezeu vor
fi pregătiţi când Isus va

reveni, dar unii nu vor fi.
Să simtă dorinţa de a fi

gata întotdeauna pentru
venirea lui Isus.

Să acţioneze, invitându-L
pe Isus să devină

prioritatea vieţii lor.

Mesaj
Membrii familiei lui

Dumnezeu sunt
întotdeauna gata pentru

revenirea lui Isus.

Ești g ata?

Tematica lunii
Noi suntem membri ai familiei lui Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
Zece tinere își iau candelele și merg să-l aștepte pe mire.

Mirele întârzie. Toate cele zece tinere adorm, dar se trezesc
atunci când aud că mirele a venit. Toate își pregătesc lămpile
să lumineze procesiunea de nuntă, dar cinci dintre ele
descoperă că nu au suficient untdelemn. Deși se grăbesc să
meargă să cumpere, mirele vine și le ia în sala de nuntă doar
pe tinerele care au fost pregătite cu suficient ulei. Prin urmare,
celelalte cinci fete pierd nunta, deoarece nu au fost gata.

Aceasta este o lecţie despre comunitate.
Ilustraţia lui Isus ne arată că nu toţi cei care fac parte din

familia lui Dumnezeu de pe pământ vor fi gata atunci când El
va veni ca să ne ducă la familia Sa cerească. Fiecare dintre
noi are o responsabilitate personală. Prin urmare, trebuie să
avem o relaţie strânsă cu Isus, prin studierea Bibliei și prin
rugăciune.

Pentru instructor
„Toate lămpile din Antichitate erau din lut. [...] Primele

candele aveau, mai degrabă, forma unor castroane, în buza
cărora era făcut un orificiu. Prin acesta, era introdus un fitil
sau o bucată de pânză, care conducea spre flacără uleiul de
măsline sau grăsimea de origine animală. [...]

În Antichitate, lămpile erau ţinute aprinse atât ziua, cât și
noaptea, deoarece acestea nu erau folosite doar ca surse de
lumină, ci și ca surse de foc.” (Comentariul biblic adventist,
vol. 8, pag. 656, 657)

„O nuntă era o ocazie deosebită. Întregul sat se mobiliza
pentru a însoţi cuplul spre noul cămin, care o lua pe cel mai
lung drum posibil, pentru a putea primi un număr cât mai mare
de urări de bine din partea invitaţilor. Rabinii erau de acord ca,
în cazul unei nunţi, orice student să poată întrerupe studierea
Legii pentru a se alătura bucuriei ocazionate de masa de
nuntă.

Unul dintre cele mai minunate lucruri pe care le puteai face
la o nuntă a doi miri din clasa de mijloc din Palestina era să
participi la petrecere, în timpul căreia toată lumea aţipea. Prin
urmare, mirele venea pe neașteptate și, uneori, chiar la miezul
nopţii; e adevărat că era de așteptat din partea mirelui să
trimită un mesager care să strige: ’Atenţie! Vine mirele!’, dar
mirele putea veni în orice moment. Prin urmare, alaiul de nuntă
trebuia să fie gata în orice moment să pornească și să-l
întâmpine pe mire. [...] Un alt aspect important e acela că
nimănui nu i se permitea să umble pe stradă după lăsarea
întunericului fără să aibă o lampă aprinsă, iar odată sosit
mirele, ușa se închidea, întârziaţii ne mai având acces.” (The
Gospel of Matthew, Barclay, Westminster Press, 1975)

Decorarea sălii
Vezi Lecţia 9.

�



119

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.
Întrebaţi-i cum se simt.

A. Alegerea biletului

B. Alegerea gustului

C. Gata de plecare?

Părtășie
Cântare
Misiune
Daruri
Rugăciune

Experimentarea
povestirii

Textul de memorat
Studiul biblic

A. Ulei pentru lampa
mea
B. Ai pașaportul
pregătit?

Să fim gata!

Materiale necesare

Bilete (vezi activitatea), mese și
scaune, hârtie și creioane colorate
Sticle, apă cu sare, colorant
alimentar roșu, băutură
incoloră, pahare de plastic
Geantă, obiecte pentru
călătorie

-
La alegere
Vești misionare pentru copii
Cutia de săptămâna trecută
Hârtii de 3/15 cm, de diferite
culori; creioane; lipici sau
capsator

Lampă cu ulei/gaz, lumânări
sau lanterne, sticle cu ulei/gaz
sau baterii
Panou, marker
Biblii

Lămpi decupate din hârtie (vezi
pag. 127), carioci
Pașaport, hârtie, carioci

Carton sau hârtie, carioci,
lămpi decupate din hârtie (vezi
pag. 127)

Ori
cân

d

1

2

3

4
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Bun venit

Întâmpinaţi-i pe copii la ușă. Întrebaţi-i cum li s-a părut săptămâna trecută
– ce i-a mulţumit sau i-a îngrijorat. Încurajaţi-i să-și împărtășească
experienţele legate de ultima lecţie. Începeţi activitatea de pregătire pe care
aţi ales-o.

Activităţi de pregătire

Alegeţi activitatea care se potrivește cel mai bine grupei dumneavoastră.

A. Alegerea biletului

Din timp, pregătiţi bilete pentru toţi membrii grupei. Jumătate să aibă
zâmbăreţi roșii pe ele, iar jumătate să nu aibă zâmbăreţi deloc. Când intră în
sală, daţi-le copiilor câte un bilet, fără să le daţi posibilitatea să aleagă.
Îndrumaţi-i pe copiii cu zâmbăreţ spre o masă, pe care aţi așezat în prealabil
hârtie și creioane colorate. Spuneţi-le să deseneze o lampă. Pe copiii cu
bilete goale, îndrumaţi-i spre o altă masă, care este însă goală. Spuneţi-le să
aștepte în liniște, până când ceilalţi copii termină de desenat.

Întrebări și răspunsuri
Cum v-aţi simţit stând la masă fără să faceţi nimic? De ce nu aţi ajuns și

voi la masa cu hârtie și culori? Aţi fi vrut să aveţi posibilitatea de a alege?
La această activitate, nu aţi avut posibilitatea de a alege, dar în viaţa de zi
cu zi aveţi ocazia să alegeţi dacă să fiţi pregătiţi sau nu pentru venirea lui
Isus. Despre acest lucru e vorba și în mesajul nostru de astăzi:

MEMBRII FAMILIEI LUI DUMNEZEU SUNT ÎNTOTDEAUNA GATA PENTRU REVENIREA LUI ISUS.

B. Alegerea gustului

Din timp, puneţi într-o sticlă apă minerală sărată, într-o alta apă minerală
și ceai instant (se va transforma într-un lichid de culoare roșie), iar în cea
de-a treia sticlă puneţi băutura incoloră (7-up, Sprite sau orice altceva).

Invitaţi copiii la masă pentru a alege ce vor să bea, având dreptul la o
singură alegere.

Întrebări și răspunsuri
Ce v-a determinat să alegeţi tocmai acea băutură pe care aţi ales-o? Aţi

fost dezamăgiţi de alegerea făcută? De ce da sau de ce nu? În viaţa de zi cu
zi, avem cu toţii de făcut alegeri. Una dintre cele mai importante alegeri
este să fim gata pentru revenirea lui Isus. Despre acest lucru e vorba și în
mesajul nostru de astăzi:

MEMBRII FAMILIEI LUI DUMNEZEU SUNT ÎNTOTDEAUNA GATA PENTRU REVENIREA LUI ISUS.

C. Gata de plecare?

Puneţi undeva la vedere obiectele luate de obicei în călătorii de lungă
durată: periuţă de dinţi, șosete, pijamale, costum de baie etc. Printre ele,
puneţi și câteva obiecte neobișnuite pentru o călătorie: de exemplu o vază,
mănuși de lucru, cofraj gol de ouă etc.

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:

� Bilete (vezi
activitatea)

� Mese și scaune
� Hârtie și cre-

ioane colorate

�

Materiale necesare:

� 3 sticle
� Apă minerală
� Sare
� Colorant alimen-

tar roșu (ceai
instant roșu)

� Băutură inco-
loră (7-up, Sprite
etc.)

� Pahare de
plastic

�

Materiale necesare:

� Geantă
� Obiecte de luat

în călătorie
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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.

Daruri
Folosiţi cutia decorată și reamintiţi-le copiilor că darurile aduse de ei îi vor ajuta pe

oamenii din comunitatea lor, pe cei din familia lui Dumnezeu și pe oamenii de pretutindeni
din lume.

Rugăciune
Încurajaţi-i pe copii să adauge și alte ochiuri de lanţ la lanţul cu

rugăciuni. Spuneţi-le să scrie rugăciuni de mulţumire și răspunsuri pe
care le-au primit la rugăciuni din trecut. La sfârșit, să se roage un copil
și cineva dintre instructori.

2

Lecţia biblică

Spuneţi: Vă rog să mă ajutaţi să-mi fac bagajele pentru a merge undeva
foarte departe. Când vă auziţi numele strigat, veniţi și alegeţi un obiect de
care credeţi că voi avea nevoie și puneţi-l în geanta mea de voiaj.

Întrebări și răspunsuri
Acum credeţi că sunt pregătit(ă) de drum? De ce? Când va reveni, Isus ne

va lua și ne va duce într-o călătorie minunată. Cum putem să fim gata pentru
drumul spre cer? Haideţi să învăţăm împreună mesajul de astăzi:

MEMBRII FAMILIEI LUI DUMNEZEU SUNT ÎNTOTDEAUNA GATA PENTRU REVENIREA LUI ISUS.

Materiale necesare:

� Hârtie colorată
de 3/15 cm, de
diferite culori

� Creioane
� Lipici sau

capsator

Ori
cân

d

�

Experimentarea povestirii

Personaje: Cele 10 fecioare, mirele
Scena: Daţi-le celor 10 fete câte o

lumânare (neaprinsă) sau câte o
lanternă, care va reprezenta candela
din relatarea biblică. Dacă veţi folosi
lumânări, daţi-le la 5 dintre ele și câte o

Materiale necesare:

� Lampă pe ulei/gaz
� 10 lumânări sau lanterne
� 5 sticle cu ulei/gaz sau

5 baterii pentru lanterne
� 5 sticle goale sau 5 baterii

descărcate

sticlă de ulei/gaz. Dacă folo-
siţi lanterne, daţi-le la 5 din-
tre ele baterii de rezervă. Ce-
lorlalte 5, daţi-le sticle goale
sau baterii descărcate. Res-
tul grupei poate forma alaiul
de nuntă. Pentru început,
fetele să stea în faţa grupei.
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Începeţi prin a spune: Care dintre voi a par-
ticipat recent la o nuntă? Ce lucruri se fac îna-
inte de nuntă? De obicei, se fac multe pregătiri,
nu-i așa? În povestirea noastră biblică de astăzi
este despre 5 domnișoare de onoare care au
venit pregătite și 5 domnișoare de onoare care
nu au fost pregătite.

„Mi-aș dori să vină mai repede!” zise una din-
tre tinere, căscând. „Așteptăm aici de ore în șir.”

„Sunt sigură că nu mai e mult și vine,” o încu-
rajă una dintre celelalte tinere. „Poate ar fi bine
să ne așezăm și să ne odihnim puţin.” [Fetele se
așază.]

Cele zece fete s-au așezat să se odihneas-
că. Știau că pe acolo trebuia să treacă alaiul de
nuntă și doreau să meargă și ele împreună cu
ceilalţi invitaţi. Însă niciuna nu se așteptase la o
întârziere atât de mare.

Cu puţin timp înainte să se lase seara, cinci
dintre fete s-au gândit că ar fi bine să ia cu ele
niște untdelemn de rezervă pentru lămpi, căci nu
știau când avea să vină mirele. Așadar, și-au
umplut sticluţele cu ulei, căci pe vremea aceea
oamenii aveau întotdeauna la ei ulei de rezervă
pentru lămpi. Dacă mirele avea să întârzie,
aceste fete aveau cu ce să-și umple lămpile și
să aibă lumină în timpul festivităţii de nuntă.

Dar celelalte cinci și-au zis: Avem untdelemn
suficient. Și, oricum, mirele vine repede. Prin
urmare, nu și-au luat ulei în plus. Candelele lor
erau pline în momentul când au plecat de acasă.
Erau convinse că nu vor avea nevoie de mai
mult.

Așadar, cinci dintre tinere și-au luat untde-
lemn în plus, dar cinci nu și-au luat. [Fetele să-și
ridice sticlele cu ulei sau bateriile și să zâm-
bească.]

Se lăsa noaptea. [Stingeţi lumina.] Și mirele
nu venea. Tinerele au râs și au stat de vorbă
mult timp. Dar, una câte una, au început să
caște, să-și lase capul în jos și apoi au adormit.
[Fetele să închidă ochii și să se întindă.]

După o vreme, au auzit un strigăt. [Restul
grupei se ridică și formează o coloană de
nuntași. Primul copil să strige:] „Faceţi loc pentru
alaiul de nuntă! Veniţi cu noi! Faceţi loc pentru
sărbătoarea nunţii! Vine mirele!”

Repede, fetele și-au luat candelele și s-au
ridicat în picioare. [Fetele își aprind lumânările
sau lanternele.] „O, nu! Nu prea mai am ulei în
candelă!” zise una dintre ele, plângând.

„Nici eu”, zise alta.

„Repede! Să umplem repede lămpile, altfel
pierdem nunta.” [Toate fetele își verifică sticlele
pe care le au sau bateriile.]

Cele cinci tinere care aveau ulei de rezervă
și-au umplut lămpile. Însă celelalte nu aveau cu
ce. Așa că le-au zis celorlalte: „Daţi-ne din uleiul
vostru! Vom pierde nunta!”

Însă cele cinci fete care erau pregătite nu au
putut să le ajute. „Am vrea să vă dăm și vouă,
dar am pus deja tot undelemnul în candele. Nu
mai avem. Duceţi-vă iute, poate găsiţi undeva de
vânzare.” [Cele 5 fete fără ulei sau baterii să
alerge în partea opusă a sălii.]

Cele cinci fete au plecat în grabă ca să cum-
pere ulei. Prietenele lor s-au alăturat alaiului de
nuntă. [Fetele cu ulei să se alăture convoiului și
să meargă în partea opusă a sălii.]

Nu era ușor să găsești în toiul nopţii pe cine-
va care să-ţi vândă untdelemn. În cele din urmă,
fetele s-au dus la ospăţ. Dar ușa era încuiată.

„Lăsaţi-ne să intrăm! Vă rugăm, lăsaţi-ne să
intrăm!” strigau ele, bătând tare în ușă. [Fetele
să bată la ușă și să ceară să fie lăsate să intre.]

La ușă a apărut însuși mirele, [Mirele să vină
în faţă și să dea din umeri.] zicând: „Îmi pare rău,
dar nu vă cunosc. Prietenii mei sunt deja înăuntru.”
Apoi a închis ușa. Cele cinci tinere femei au rămas
afară, dezamăgite. [Fetele se întorc să plece.]

Și noi, când Îl așteptăm 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 așteptau pe mire, nu ne putem baza pe
ceea ce face altcineva. Trebuie să avem
untdelemnul Duhului Sfânt în inimile noastre.

Isus ne iubește foarte mult și ne-a invitat pe
toţi să fim cu El. Fiecare dintre noi poate alege
să-I spună „Da!” și să fie gata pentru venirea
Sa. Vom fi pregătiţi, dacă luăm în fiecare zi decizii
înţelepte, dacă studiem Biblia, dacă ne rugăm și
dacă alegem să fim prietenii Săi. Iar când Isus va
reveni, vom fi gata să mergem cu El, fiindcă
suntem prietenii Lui.

Întrebări și răspunsuri
Pe cine reprezintă mirele din povestire? (pe

Isus) Cine a fost gata atunci când mirele a sosit?
(5 tinere care aveau ulei în plus) Pe cine repre-
zintă ele? (pe cei care vor fi pregătiţi când va
reveni Isus)

De ce tinerele care aveau ulei în plus nu l-au
putut împărţi cu tinerele care nu aveau deloc
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ulei? (Pentru că îl folosiseră pe tot ca
să-și umple lămpile lor.) Nimeni nu se
poate pregăti în locul nostru pentru
venirea lui Isus. Depinde de fiecare
dintre noi să luăm deciziile corecte și
să facem alegerile potrivite. NOI suntem
cei care hotărâm, în cele din urmă,
dacă vrem să facem binele sau răul.
Decizia de a fi gata sau nu, ţine de noi.

Pe cine reprezintă fetele care nu
au avut ulei de rezervă? (pe cei care
nu vor fi gata la venirea lui Isus) Din ce
categorie de oameni vreţi să faceţi
parte? Cum putem să ne pregătim să
mergem în cer alături de Isus când va
reveni?

Mesajul nostru de astăzi ne spune
că...

MEMBRII FAMILIEI LUI DUMNEZEU SUNT

ÎNTOTDEAUNA GATA PENTRU REVENIREA

LUI ISUS.

Textul de memorat

Din timp, desenaţi pe un panou sau
pe o coală mare de hârtie un semn
mare al întrebării. Apoi, începând din
partea de sus, scrieţi textul de memo-
rat urmărind conturul semnului. În
timpul Școlii de Sabat, încurajaţi copiii
să spună textul împreună cu dvs. În-
trebaţi: Cine știe momentul în care Se
va întoarce Isus pe pământ? Așteptaţi
răspunsuri. Îngerii știu? Noi știm? Dar
Isus știe? Așadar, când ar trebui să-L
așteptăm? Cum putem să fim gata?
Haideţi să repetăm împreună textul de
memorat.

Formaţi trei grupe care să memo-
reze textul în felul următor:

�

Grupa # 1: „Vegheaţi dar,
Grupa # 2: căci nu știţi ziua, nici

ceasul
Grupa # 3: în care va veni Fiul

omului.”
Apoi schimbaţi textele între grupe,

astfel încât toţi copiii să înveţe versetul
pe de rost. Folosiţi aceleași grupe și
pentru activitatea următoare.

Studiul biblic

Împărţiţi-le celor trei grupe urmă-
toarele pasaje. Copiii trebuie să le ci-
tească și să facă un rezumat, spunân-
du-l apoi cu voce tare în auzul celor-
lalte două grupe. Discutaţi ulterior
asemănările dintre cele trei pasaje
biblice.

Matei 24,36-44
Marcu 13,22-36
Luca 12,35-40
Rugaţi un copil să citească Psalmii

119,105. Spuneţi: În povestirea noastră
de astăzi, a fost vorba despre cande-
le, sau lămpi, și despre lumină. După
ce aţi citit acest verset, ce credeţi că
reprezintă candelele? (Biblia) Biblia
ne poate da înţelepciune și înţelege-
re, astfel încât viaţa noastră să fie
luminată. Uleiul, sau untdelemnul, Îl
reprezintă pe Duhul Sfânt, care vor-
bește inimilor noastre. Stând în legă-
tură cu Dumnezeu în felul acesta, noi
ne pregătim pentru venirea lui Isus.
Haideţi să repetăm mesajul nostru de
astăzi:

MEMBRII FAMILIEI LUI DUMNEZEU SUNT

ÎNTOTDEAUNA GATA PENTRU REVENIREA

LUI ISUS.

Aplicarea lecţiei

3

A. Ulei pentru lampa mea

Din timp, multiplicaţi și decupaţi
candelele, pentru fiecare copil câte
una. Pe jumătate dintre ele scrieţi
textul de memorat, iar pe celelalte
lăsaţi-le goale. În timpul Școlii de

Sabat, împărţiţi lămpile la întâmplare,
atât cele scrise cât și cele nescrise.

Spuneţi: În povestirea noastră
biblică de astăzi, am învăţat că tre-
buie să fim gata pentru revenirea lui
Isus. Cine știe când va avea loc reve-
nirea Sa? Așteptaţi răspunsuri și apoi

Materiale necesare:

� Panou și marker

�

Materiale necesare:

� Candele decu-
pate din hârtie
(vezi pag. 127)

� Carioci
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4

Materiale necesare:

� Pașaport
� Hârtie
� Carioci sau

markere

spuneţi: Răspunsul îl vom găsi în tex-
tul nostru de memorat. Să-l citim de pe
candelele pe care le-aţi primit.

Copiii care nu au nimic scris pe
candelă vor sesiza acest lucru. Spu-
neţi-le: Găsiţi-vă un partener, pe
cineva a cărui lampă are textul scris
pe ea, și citiţi-l împreună.

Daţi-le timp să citească textul, apoi
împărţiţi carioci sau markere cu care
copiii să scrie pe lămpile lor textul de
memorat (cei care nu îl au scris deja).
Încurajaţi-i pe parteneri să colaboreze
la scrierea textului. După ce l-au scris
cu toţii, să-și ridice lămpile și să spună
cu voce tare textul de memorat. Re-
amintiţi-le să-și ţină în fiecare zi can-
delele pline cu „untdelemn”, învăţând
cât mai multe lucruri din Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia, și să se roage pen-
tru a primi untdelemn, adică pe Duhul
Sfânt, care să le umple viaţa.

Dacă doriţi, puteţi cânta un cântec
potrivit acestui subiect.

B. Ai pașaportul pregătit?
Întrebaţi: Știe cineva ce e acela un

pașaport? Dacă nu aţi văzut niciodată
un pașaport, iată aici unul. Ridicaţi
pașaportul. În el sunt trecute numele,
adresa și fotografia posesorului. În

majoritatea ţărilor din lume, nu poţi
intra dacă nu ai un asemenea
pașaport.

Împărţiţi hârtie și carioci. Rugaţi-i pe
copii să creeze un „Pașaport pentru
cer”, împăturind în două coala de
hârtie. Pe copertă, să scrie: „Pașaport
pentru cer” și să adauge o stemă. În
interior, să scrie: „Eu sunt a/al lui Isus”
și să se deseneze pe ei, notându-și
dedesubt și numele.

Întrebări și răspunsuri
Nu putem intra în ceruri, dacă nu

mergem pregătiţi, având la noi priete-
nia cu Isus. Ce ne poate ajuta să le-
găm această prietenie? Toţi creștinii
doresc să fie gata pentru revenirea lui
Isus, dar nu toţi vor fi gata. Nu putem
depinde de alţii pentru a ajunge în cer,
așa cum nu putem folosi pașaportul
altcuiva pentru a intra într-o ţară.
Fiecare dintre noi trebuie să avem
acea prietenie cu Isus. În felul acesta
vom fi gata când Isus va reveni.

Haideţi să mai spunem încă o dată
mesajul nostru:

MEMBRII FAMILIEI LUI DUMNEZEU SUNT

ÎNTOTDEAUNA GATA PENTRU REVENIREA

LUI ISUS.

Transmiterea lecţiei

Să fim gata!
Spuneţi: O să realizăm ceva ce veţi

putea oferi cuiva din familia bisericii,
înainte de a merge astăzi acasă.

Folosiţi aceeași candelă de la
activităţile precedente. Împărţiţi-le

copiilor câte una și daţi-le carioci,
pentru a scrie pe ele textul de memo-
rat. Încurajaţi-i să ofere candela unei
persoane adulte din biserică și să
spună: „Vreau să fiu gata când Isus va
reveni.”

�

Materiale necesare:

� Lămpi decupate
din hârtie (vezi
pag. 127)

� Carioci

Încheiere
Încheiaţi cu o rugăciune, cerându-I lui Dumnezeu să-i ajute pe copii ca

întotdeauna să fie gata pentru venirea lui Isus.
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Lecţia 12

Ești gata?

Referinţe
Matei 25,1-13; Parabolele Domnului Hristos, pag. 405-421

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

Text de memorat
„Vegheaţi dar, căci nu știţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25,13)

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

Ţi s-a întâmplat vreodată să aștepţi îndelung
și cu nerăbdare pe cineva sau ceva, de
exemplu, ziua ta de naștere sau vacanţa de
vară? Numărai zilele care mai rămăseseră până
la momentul mult așteptat? Îţi închipuiai ce urma
să faci? În povestirea biblică de astăzi, zece
tinere așteaptă începerea unei nunţi. Ele trebuie
să aștepte mult timp.

„Mi-aș dori să vină mai repede!” zise una
dintre tinere, căscând. „Așteptăm aici de ore în
șir.”

„Sunt sigură că nu mai e mult și vine,” o în-
curajă una dintre celelalte tinere. „Poate ar fi
bine să ne așezăm și să ne odihnim puţin.”

Cele zece tinere s-au așezat să se odih-
nească. Știau că pe acolo trebuia să treacă
alaiul de nuntă și doreau să meargă și ele îm-
preună cu ceilalţi invitaţi. Însă niciuna nu se
așteptase la o întârziere atât de mare.

Cu puţin timp înainte să se lase seara, cinci
dintre fete s-au gândit că ar fi bine să ia cu ele
niște untdelemn pentru lămpi, căci nu știau când
avea să vină mirele. Dar celelalte cinci și-au zis:
Avem untdelemn suficient. Și, oricum, mirele vine
repede. Prin urmare, nu și-au luat ulei în plus,
decât ceea ce aveau în candele în momentul
când au plecat de acasă. Erau convinse că nu
vor avea nevoie de mai mult.

Așadar, cinci dintre tinere și-au luat untde-
lemn în plus, iar cinci nu și-au luat.

Se lăsa noaptea. Și mirele nu venea. Tinerele
au râs și au stat de vorbă mult timp. Dar una câte
una, au început să caște, să-și lase capul în jos
și 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 și-au luat candelele și s-au
ridicat în picioare.

„O, nu! Nu prea mai am ulei în candelă!” zise
una dintre ele, plângând.

„Nici eu”, zise alta.
„Repede! Să umplem repede candelele, altfel

pierdem nunta.”
Cele cinci tinere care aveau untdelemn de

rezervă și-au umplut lămpile. Însă celelalte nu
aveau cu ce. Așa 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 și vouă,
dar am pus deja tot undelemnul 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 ușor să găsești în toiul nopţii pe cine-
va care să-ţi vândă untdelemn. În cele din urmă,
fetele s-au dus la ospăţ, însă ușa era încuiată.

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

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

Și noi, când Îl așteptăm 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
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 Sabat
Caută împreună cu familia ta un loc liniștit în

aer liber și citiţi și discutaţi lecţia de săptămâna
aceasta. Ce reprezintă candela? Dar
untdelemnul?

Arată-le membrilor familiei „Pașaportul pen-
tru cer” pe care l-ai făcut la Școala de Sabat.
Apoi întocmește 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.

Duminică
Citiţi și 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 știe
când Se va întoarce Isus? Îngerii? Isus? Dumne-
zeu? Spuneţi împreună textul de memorat.
Întreabă-i pe toţi ce înseamnă acest text.

Caută într-o enciclopedie sau în alte cărţi
informaţii despre candele și lămpi și despre
untdelemnul, sau uleiul, folosit în vremurile
biblice. Desenează o candelă.

Luni
Recapitulează împreună cu familia lecţia

biblică. Ce reprezintă untdelemnul? De unde știm
dacă avem suficient „untdelemn”? Vor ști cei din
jur că avem acest untdelemn? De ce?

Cât timp ai reușit să stai treaz fără să aţipești?
De ce este important somnul?

Amintește-le membrilor familiei ideea
principală din textul de memorat.

Cântaţi un cântec și apoi rugaţi-vă.

Marţi
La altar, citiţi următoarele versete: Galateni

3,13.14; Tit 2,14; 1 Corinteni 6,20; Efeseni 1,5. Ce
mesaj vă transmit aceste versete? Ce veţi face
astăzi ca să-L cunoașteţi mai bine pe Isus?

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

Numără zece obiecte de același 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?

Miercuri
Citește 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.

Joi
Împreună cu familia, discutaţi despre sarcini-

le pe care le ai de îndeplinit acasă. Ce se întâm-
plă când uiţi să faci ceva? Dar când îţi aduci
aminte?

Spune textul de memorat fără ajutorul
nimănui.

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

Vineri
La deschiderea Sabatului, imaginaţi-vă că

participaţi la o nuntă în stil evreiesc. Îmbră-
caţi-vă în haine elegante și interpretaţi lecţia pe
roluri. La final, rugaţi-L pe Isus să vă ajute să fiţi
gata când va reveni.

Cu ajutorul adulţilor, aprindeţi 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.

Ac tiv i tăţi

care îl așteptau pe mire, nu ne putem baza pe
ceea ce face altcineva. Isus ne iubește foarte
mult și ne-a invitat pe toţi să fim cu El. Fiecare
dintre noi putem alege să-I spunem „Da!” și să
fim gata pentru venirea Sa. Vom fi pregătiţi, dacă

luăm în fiecare zi decizii înţelepte, dacă studiem
Biblia, dacă ne rugăm și dacă alegem să fim
prietenii Săi. Iar când Isus va reveni, vom fi gata
să mergem cu El, fiindcă suntem prietenii Lui.
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Pentru Lecţia 12 – Aplicarea lecţiei, pag. 123 și Transmiterea lecţiei, pag. 124


