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Pentru Mine
Matei 25:31-46; Hristos, Lumina lumii, pp. 637–641

ata luă cutia mare de pe bufetul din bucătărie şi o puse în portbagajul maşinii.
„Du-te şi adu sacoşa cu fructe de pe scaunul
din bucătărie”, îi zise lui Mircea.
„Ce s-a întâmplat?” întrebă acesta. „De ce luăm
atâtea alimente şi fructe?”
„Am aflat că domnul Ştefan se duce la spital,
unde va fi operat,” îi răspunse tata. „De aceea,
avem ocazia de a face o faptă bună. Vom merge
acasă la el şi vom duce aceste cumpărături.
Doamna Ştefan nu va trebui să meargă la supermarket şi să care singură alimentele, atâta timp
cât soţul ei îşi va reveni după operaţie.”

T

Isus Se aşeză pe iarba moale de pe coasta
dealului. Vântul Îi răsfira părul şi un fluturaş ce
zbura prin apropiere L-a făcut să zâmbească.
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Fluturele a zburat iute spre genunchii Lui şi apoi
s-a îndepărtat.
Ucenicii s-au aşezat mai comod pe iarbă.
Avuseseră parte de o zi grozavă. Isus îi învăţase
multe lucruri şi nu se mai săturau să Îl asculte. Îl
priveau tăcuţi. Erau siguri că mai avea să le
povestească ceva. Aşteptau.
Isus respiră adânc. Avea să le spună ucenicilor
un lucru foarte important. Şi dorea să le spună
acest lucru în aşa fel încât ei să nu-l uite niciodată.
„Când va veni Fiul omului ca Împărat, împreună cu toţi sfinţii îngeri,” începu El, „Se va aşeza
pe tronul împărătesc şi toţi oamenii vor sta
înaintea Lui. El îi va despărţi în două grupuri,
aşa cum desparte păstorul oile de capre.”
Ucenicii au dat aprobator din cap. Ştiau cum
separă păstorii turmele. Văzuseră acest lucru de
multe ori.
Isus continuă:
„Împăratul îi va pune pe
oamenii buni la dreapta.
Oamenii buni sunt oile
Lui. Pe capre, adică pe
oamenii răi, le va pune
la stânga. Apoi, Împăratul Se va întoarce spre
cei buni şi le va zice zâmbind: «Când Mi-a fost foame, Mi-aţi dat să mănânc.
Când Mi-a fost sete,
Mi-aţi dat să beau apă.
M-aţi invitat la voi acasă
când eram străin. Mi-aţi
dat haine când nu aveam
cu ce să mă îmbrac. Când am
fost bolnav, aţi avut grijă de
Mine. M-aţi vizitat când
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Mesaj
Când avem grijă de cei din jur
e ca şi cum am avea grijă de Isus.

am fost în închisoare. Acum, vreau să vă mulţumesc şi să vă primesc în Împărăţia pe care v-am
pregătit-o încă de la crearea lumii.»”
Isus Se opri o clipă. Oamenii Îl ascultau cu
mare atenţie. Apoi, zise mai departe: „Oamenii
buni se vor uita cu mirare la Împărat şi-L vor
întreba: «Când Ţi-a fost sete sau foame şi Ţi-am
dat să bei şi să mănânci? Când Te-am primit în
casele noastre? Când Ţi-am dat haine şi când
Te-am vizitat la închisoare?» Atunci, Împăratul
le va zice: ’De fiecare dată când aţi făcut aceste
lucruri pentru cei mai neînsemnaţi oameni,
le-aţi făcut pentru Mine! Aţi făcut acele lucruri
frumoase pentru fraţii şi surorile Mele şi de
aceea le-aţi făcut pentru Mine.’”
Isus a continuat: „Apoi, Împăratul va privi cu
tristeţe la cei de la stânga Lui şi le va zice: «Nu
Mi-aţi dat să mănânc când Mi-a fost foame. Nu
Mi-aţi dat apă
să beau
când Mi-a fost
sete. Nu M-aţi
primit în casele
voastre şi nu
M-aţi vizitat
când am fost
bolnav sau
când Mă
aflam în
închisoare.»
Iar cei de la
stânga vor
întreba:
«Când ai fost
flămând, însetat,
bolnav sau în
închisoare

Text de memorat
„Ori de câte ori aţi
făcut aceste lucruri
unuia dintre aceşti
foarte neînsemnaţi
fraţi ai Mei, Mie
Mi le-aţi făcut.”
(Matei 25:40)
şi nu Te-am ajutat?» Împăratul le va răspunde:
«Când nu aţi vrut să îi ajutaţi pe fraţii şi pe surorile Mele, aţi refuzat, de fapt, să mă ajutaţi pe
Mine.»”
Isus a tăcut. Îşi dorea atât de mult ca ucenicii
să înţeleagă cuvintele Lui! Îşi dorea ca ei să
înveţe să se iubească unul pe altul aşa cum îi
iubea El. Isus vrea ca şi noi să învăţăm să ne
iubim unii pe alţii.
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S ABAT
• Mergi la plimbare împreună cu familia şi
adună câteva pietricele. Aşază-le în două grămezi, după mărime, formă sau culoare. Găsiţi
un loc liniştit în care să citiţi povestirea biblică.
Atunci când va veni, Isus îi va separa pe
oameni după mărime, formă sau culoare?
După ce îi va separa El?

DUMINICĂ
• La altar, citiţi şi discutaţi Matei 25:31-46.
• Priveşte imaginea pe care ai desenat-o la Şcoala de

• Învaţă-i textul de memorat pe membrii fa-

Sabat (sau desenează una acum) despre modul în
care L-ai ajuta pe Isus, dacă ar trăi acum pe pământ.
Întocmeşte un plan împreună cu familia despre cum
aţi putea să ajutaţi pe cineva săptămâna aceasta.

• Spuneţi textul de memorat înainte de rugăciune.

miliei tale.

LUNI

MARŢI

• Roagă-i pe membrii familiei să pretindă că sunt

• La altar, adu următoarele obiecte: leucoplast,

oi şi capre, iar tu fii păstorul care trebuie să le
desparţi. După ce i-ai despărţit, roagă-i să-ţi spună
ce reprezentau oile şi ce reprezentau caprele în
povestirea biblică.

cană cu apă, un aliment, un obiect de îmbrăcăminte şi o imagine cu un om care zâmbeşte. Aşază-le pe masă şi roagă-i pe membrii familiei să le
privească timp de un minut. Apoi acoperă-le cu
un prosop şi roagă-i să enumere, pe rând, cât
mai multe dintre obiecte. După aceea, dă
prosopul la o parte. Spuneţi fiecare ce puteţi
face cu aceste obiecte pentru a-i ajuta pe alţii.

• Caută într-o carte imagini cu oi şi capre. Ce
asemănări şi ce deosebiri există între ele? Când
crezi că trebuie să-şi despartă un cioban turma?

• Rugaţi-L pe Isus să vă ajute să faceţi ceea ce
v-aţi propus.

• Gândiţi-vă la o persoană cunoscută care ar
avea nevoie de un prieten. Faceţi ceva pentru
ea săptămâna aceasta.

• Recapitulaţi textul de memorat.

MIERCURI
• La altarul de astăzi, citiţi împreună Matei
25:34-36.

• Ai văzut până acum oameni care le dau altora
ajutor? Cum te simţi când vezi astfel de oameni? Ai ajutat pe cineva azi? Povesteşte ce ai
făcut.

• Cântaţi un cântec despre iubirea faţă de
oameni.

• Rugaţi-L pe Isus să vă ajute să îi iubiţi pe
oameni aşa cum îi iubeşte El.
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În vremurile biblice, cine
stătea în partea dreaptă primea
cinste. Cine se afla la stânga nu
era onorat.
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JOI

VINERI

• Împreună cu familia, citeşte Matei 24:37-39.
• Discutaţi despre diferitele programe pe care le are

• La deschiderea Sabatului, interpretaţi pe roluri
lecţia biblică. Povestiţi cum i-aţi ajutat pe alţii
săptămâna aceasta. Pe cine aţi ajutat? Cine v-a
ajutat pe voi? Cum v-aţi simţit?

biserica pentru a-i ajuta pe alţii (ADRA, Serviciul
Umanitar pentru Penitenciare, Tabita etc.).
Propuneţi-vă să sprijiniţi acţiunile acestor agenţii.

• Cântaţi un cântec despre ajutorul oferit

• Cântaţi un cântec despre bunătatea lui

altora. Repetaţi textul de memorat.

Dumnezeu.

• Mulţumiţi-I lui Isus că puteţi să Îl ajutaţi pe El,

• Repetaţi textul de memorat înainte de a vă

oferindu-le ajutor oamenilor din jur.

ruga.

Indicaţii: Aranjează literele în aşa fel încât să afli cum sunt cei care au nevoie de
ajutor de la credincioşii care se pregătesc pentru venirea lui Isus.
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Steagul
dragostei
Cu ajutorul unui adult, măsoară şi apoi
taie 40x60 cm de pânză sau hârtie colorată.

Taie un băţ sau o bucată de carton de 46 de
centimetri şi lipeşte de el capătul pânzei sau hârtiei colorate.

Scrie cu un marker sau cu o cariocă: „Fă-mă ajutorul
Tău!” pe pânza sau pe hârtia colorată.

Pune-ţi pe ambele palme acuarele şi apoi lasă urma
palmelor pe pânza sau pe hârtia colorată.
Leagă o panglică sau o sfoară
colorată de băţul sau de
cartonul de 46 de centimetri.
Acum, steagul tău e gata să fie
agăţat unde vrei tu.
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Fă-mă
slujitorul Tău!
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Textele mele de memorat
1.

„Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.”
(Galateni 6:2)

2.

„Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit,
fără să ştie, pe îngeri.” (Evrei 13:2)

3.

„Dumnezeu... nu este departe de fiecare din noi.” (Faptele 17:27)

4.

„Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale.”
(Psalmii 91:11)

5.

„Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o.” (Geneza 2:3)

6.

„De trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui.”
(Daniel 6:10)

7.

„Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor.”
(Daniel 6:22)

8.

„Căci El este Dumnezeul cel viu şi El dăinuie veşnic.” (Daniel 6:26)

9.

„Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3:17)

10. „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta... şi pe

aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10:27)
11. „Acest fiu al meu era mort şi a înviat; era pierdut şi a fost găsit.”

(Luca 15:24)
12. „Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.”

(Matei 25:13)
13. „Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte

neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei 25:40)
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