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Doi câte doi
Matei 10:1-16; Marcu 6:7-13; Luca 9:1-6; Hristos, Lumina lumii, pp. 349-358

trebuit vreodată să faci ceva ce nu știai cum
se face? Cum te-ai simțit? Ai fost neliniștit sau
speriat? Cu multă vreme în urmă, Isus a chemat
12 bărbați să facă ceva ce nu mai făcuseră
niciodată până atunci.

A

Ne-ar cere vreodată Isus să facem ceva ce
nu putem să facem? El le-a cerut lui Petru, lui
Andrei, lui Iacov și lui Ioan să-și lase ocupația de
pescari și să-L urmeze. Și ei L-au urmat. Au lăsat
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totul în urmă și au călătorit împreună cu Isus ca
ajutoarele Lui speciale.
De asemenea, Isus a mai chemat încă opt
ucenici să-L urmeze: pe Filip, pe Bartolomeu, pe
Toma, pe vameșul Matei, pe Levi, pe Iuda, pe
Simon zelotul și încă un Iacov, fiul lui Alfeu. Toți
aceștia au devenit ucenicii lui Isus.
Acești bărbați L-au urmat pe Isus peste tot
prin Israel. Ce bine trebuie să se fi simțit cu toții!
Îl ascultau pe Isus povestind despre Cer. Vedeau
cum Isus vindeca bolnavi. Uneori, venea câte
cineva țipând și clătinându-se pe picioare,
în timp ce ochii i se învârteau în cap. „Ieși din
acest om!” striga Isus la
demonul care stăpânea acea persoană.
Pe loc, omul respectiv
începea să se poarte
ca un om normal. Apoi
Îi mulțumea lui Isus și
pleca liniștit acasă.
Cei 12 ucenici L-au
urmat pe Isus multe luni
la rând. Apoi, la un moment dat, Isus a hotărât
că era vremea ca și ei să
meargă și să-i ajute pe
alți oameni. Astfel,
le-a spus că îi va trimite
să facă singuri lucrare
– doi câte doi –,
dându-le putere să
facă lucruri pe care nu
le-au putut face până
atunci.
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Mesaj
Isus îmi oferă tot ce am nevoie
pentru a-I sluji Lui.

Text de memorat
„Fără plată
ați primit,
fără plată să dați.”
(Matei 10:8)

„Spuneți-le oamenilor că în Împărăția
cerurilor există un loc pregătit pentru toți cei
care cred în Mine”, le-a spus Isus. Apoi a
adăugat: „Veți vindeca bolnavi și chiar leproși.
Veți scoate demoni și veți învia morți.”
Să învie morți? Cum era posibil așa ceva?
Să scoată demoni? Imposibil!

Dar, în realitate, nu era chiar atât de
imposibil.
Când ne cere să facem ceva, Isus
nu așteaptă din partea noastră să
facem totul singuri. El promite că ne va
sprijini, chiar și atunci când pare imposibil.
„La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu
putință” (Matei 19:26). Noi nu trebuie decât
să-L urmăm pe El. „Dacă le veți povesti altora despre Mine, și Eu Îi voi spune Tatălui
lucruri bune despre voi”, le-a mai spus
Isus ucenicilor (vezi Matei 10:32).
În acea zi, toți ucenicii au respectat
îndrumările primite de la Isus. Te surprinde acest lucru? După acele luni
multe în care L-au urmat, ei și-au dat
seama că Isus îi poate ajuta. Ei
puteau face orice le-ar fi cerut Isus.
Înainte de a pleca în misiune, doi
câte doi, ucenicii nu și-au făcut
niciun bagaj. Nu și-au luat încălțăminte de schimb sau haine. Isus le
spusese să nu se îngrijoreze cu privire la nimic. El urma să le dea tot ce aveau
nevoie pentru a-L sluji pe El.
Tu ești copilul lui Isus. El ți-a cerut să-I slujești
cu toată inima ta. A promis că va avea grijă de
tine. Isus va transforma ceva ce nu poți face în
ceva ce poți face pentru El. Îl vei lăsa să te ajute
să-I slujești Lui, astăzi?
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DUMINICĂ

S ABAT
• Mergi împreună cu familia într-o plimbare și
căutați lucruri care sunt pereche (două păsări
într-un copac; două animale unul lângă altul
etc.). Descrie în cuvinte sau printr-un desen
ființele sau lucrurile pereche pe care le-ai
văzut. Află din lecția de astăzi despre alte
persoane care au mers pereche, adică două
câte două.

• În timpul altarului familial, citiți Matei 10:1-4 și
apoi discutați. Câți ucenici avea Isus? Scrie numărul
aici: ____ Încercați cu toții să învățați numele lor.

• Repetă textul de memorat în cuvinte și apoi în
limbajul semnelor. Acest limbaj al semnelor este
o modalitate de a le spune altora despre Isus.

• Înainte de rugăciunea de încheiere a
Sabatului, repetă textul de memorat.

LUNI
• Împreună cu toată familia, citiți și discutați Matei
10:5-8. În Luca 6:7 se spune că Isus i-a trimis pe cei
12 ucenici ___ câte ___. De ce?

• Încearcă următorul exercițiu: Stai cu fața la un
perete, întinde brațele și îndepărtează-te cât să
atingi peretele cu vârful degetelor. Tălpile să-ți fie
apropiate una de alta. Apleacă-te și sprijină-te de
perete doar cu fruntea, iar brațele încrucișează-ți-le
pe piept. Acum încearcă să te ridici drept. Poți?
Roagă un membru al familiei să te ajute. În același
fel, dacă ne ajutăm unii pe alții, putem să-I slujim
mai bine lui Isus.

MARŢI
• În timpul altarului familial, citiți cu toții Matei
10:9-16. Dați exemple de lucruri pe care obișnuiți
să le luați cu voi când porniți la drum. Dar
ucenicii, ce lucruri au luat cu ei în călătoria pe
care au făcut-o? (vers. 9, 10) De ce?

• Cântați un cântec potrivit acestei teme.
• Repetă textul de memorat în fața cuiva care

• Scrie textul de memorat. Dăruirea este una dintre
metodele prin care putem să le împărtășim și altora solia
despre Isus.

nu îl cunoaște. Și aceasta este o modalitate de
a răspândi vestea bună despre Isus.

JOI
• În timpul altarului din această

seară, citiți și discutați Romani
12:6-8. Cine le oferă oamenilor
capacitățile necesare pentru a-I
sluji lui Dumnezeu? Roagă-i pe
familiei tale să-ți spună
• Citește Matei 28:19,20. Dumnezeu ne va ajuta să răspândim vestea membrii
ce abilități deosebite are fiecare
bună despre El oriunde am merge. Dă exemple de trei locuri în care
dintre ei. Întocmește o listă. Cum
putem răspândi vestea bună despre El: (1) _________________________ folosiți cu toții aceste daruri
(2) _________________________ (3) _________________________
pentru a-I sluji lui Dumnezeu?
• Cântă un cântec despre modalitățile și locurile în care le putem spune • Realizează un desen în care
să reprezinți conținutul textuoamenilor vestea bună despre Isus.
lui de memorat. Aceasta este o
• Împreună cu membrii familiei, compune o melodie pentru cuvintele
altă modalitate de a-I sluji lui
din textul de memorat. Aceasta este o altă modalitate de a răspândi în
Dumnezeu.
jurul nostru mesajul despre Isus.

MIERCURI
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VINERI

Un ucenic, sau un
discipol, vrea să ajungă
asemenea învățătorului său,
nu doar să învețe ceea ce știe
învățătorul.

• Cheamă-ți familia la altarul de deschidere a Sabatului, dar fă în așa fel încât să
nu existe suficiente scaune, Biblii și cărți
de cântări pentru toți participanții. Ne dă
Isus suficiente daruri de care avem nevoie
pentru a-I sluji Lui? De unde știți? Citiți
cu toții Filipeni 4:13,19.
• Povestește-i familiei tale istoria biblică studiată în această săptămână. În
timpul altarelor familiale, le-ai împărtășit altora textul de memorat cu ajutorul limbajului semnelor, al cuvintelor
scrise, al cuvintelor vorbite, al compunerii unei melodii și al desenului.
Isus ți-a dat toate aceste capacități
pentru a putea să-I slujești Lui.
• Cântați cu toții un imn care să se
potrivească temei studiate.

Fără
plată

ați

primit,

fără
plată

să dați.

Indicații: Caută numele celor 12 ucenici ai lui Isus.
Uită-te în toate direcțiile, inclusiv oblic.

I

T

S

I

M

O

N

O

P

X

V

F

B

K

S

A

I

R

M M

N

K

V

B

I

U

I

E

I

A

M

N

C

X

Q

L

Q

L

Q

O

B

A

R

T

O

L

O

M

E

U

I

P

A

T

C

Z

Y

J

N

X

H

V

H

P

O

N

D

O

U

M

D

U

P

R

I

F

L

L

T

T

V

T

A

N

D

R

E

I

R

I

T

T

U

F

F

T

R

O

F

D

T

O

M

A

I

U

D

A

E

T

T

O

T

O

R

S

B

F

G

R

U

I

A

C

O

V

R

D

U

N

13

