Cele 10 fecioare
Isus a spus o pildă prin care dorea să arate cu cine se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu. El a spus
că Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă cu zece fecioare care au plecat la nuntă. Ele şi-au luat
candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele au fost nechibzuite, căci nu şi-au umplut
candelele cu ulei. Iar candelele lor s-au stins înainte să vină mirele. Aşa că au plecat să-şi cumpere
ulei. Celelalte cinci fecioare, însă, au fost înţelepte, căci aveau candelele pline. Când a venit mirele
cele cinci fecioare înţelepte au intrat la nuntă. Dar fecioarele neprevăzătoare au întârziat, iar mirele
nu le-a mai primit la nuntă deoarece veniseră prea târziu.

Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua,
nici ceasul în care va veni Fiul omului.
Matei 25: 13.

Ce s-a întâmplat
cu fecioarele
nechibzuite?

Compară cele două imagini
de mai jos şi găseşte cât
mai multe diferenţe!

Trasează o linie de la faţa veselă începând din colţul
din stânga sus, până în colţul din dreapta jos, trecând
pe la toate feţele vesele!

Lecţia 18
Pilda celor zece fecioare
Text biblic: Matei 25:1-13
Verset cheie: Matei 25:13
Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege de ce este important să veghem în vederea celei de-a doua
venirii a Domnului Isus
Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai
puţin dezvoltate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei etc.
I. Lecţia
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul le vorbeşte copiilor despre pilda celor zece
fecioare, din Evanghelia după Matei 25:1-13, prin mai multe metode:
Grupele şcolare
1. Învăţătorul pune întrebarea: Cine ştie ce promisiune a făcut Domnul Isus înainte de a se înălţa
la cer, şi ce trebuie să facem noi ca să fim pregătiţi pentru ziua când se va împlini acea promisiune?
Învăţătorul cere copiilor să scrie răspunsul pe o bucată de hârtie, pe care să apară şi numele copiilor. Apoi strânge toate răspunsurile şi-i cheamă pe copii în faţă. Îi aşează în dreapta pe copiii care
au răspuns corect, iar în stânga pe copiii care nu au răspuns corect. Apoi învăţătorul le spune copiilor care este răspunsul corect. Îi trimite pe copii la loc şi le citeşte pilda celor zece fecioare. Apoi
le spune: cei care aţi stat în dreapta aţi răspuns corect. Asta înseamnă că voi cunoaşteţi foarte
bine Cuvântul lui Dumnezeu. Voi semănaţi mult cu fecioarele înţelepte, care aveau candelele pline
cu ulei. Cei care aţi fost în partea stângă, trebuie să citiţi mai mult din Biblie, ca să nu fiţi precum
fecioarele nechibzuite care aveau candelele goale.
Prin acest joc învăţătorul le atrage atenţia copiilor cât de important este ca ei să citească Biblia.
Doar prin citirea Bibliei şi prin împlinirea ei, putem să ne pregătim pentru ziua când va reveni Domnul Isus.
2. Învăţătorul explică simbolurile din această pildă:
• Fecioarele înţelepte – oamenii care aşteaptă revenirea Domnului Isus şi se pregătesc pentru
aceasta în fiecare zi, prin trăirea lor.
• Candela plină – faptele bune, care sunt după voia lui Dumnezeu.
• Fecioarele neînţelepte – oamenii care spun că aşteaptă revenirea Domnului Isus dar nu se
pregătesc pentru asta.
• Candela stinsă – faptele care nu sunt după voia lui Dumnezeu.
• Aţipirea fecioarelor – slăbiciunea umană, nevegherea.
• Mirele – Domnul Isus.
• Nunta – revenirea Domnului Isus.
• Miezul nopţii – mulţi vor fi luaţi prin surprindere de revenirea Domnului Isus.
Grupele preşcolare
Învăţătorul povesteşte copiilor pilda celor zece fecioare, folosindu-se de copiii din grupă, cu care
joacă o mică scenetă.
II. Activităţi
1. Versetul Biblic
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic.
Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Matei 25: 13.

b. Învăţătorul explică versetul:
Biblia spune că nimeni nu ştie ziua, nici ceasul în care va reveni Isus. Singurul care ştie aceste
lucruri este Dumnezeu-Tatăl. Datoria noastră nu este aceea de a afla când va reveni Isus, ci de a
fi pregătiţi (să fim cu candela aprinsă). Aşa că, ceea ce trebuie să facem noi, este să veghem.
A veghea – a sta treaz, a nu dormi, a fi atent la ceva.
c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor
• Cine a spus această pildă?
• Unde au plecat fecioarele?
• Câte fecioare au fost înţelepte şi câte au fost neînţelepte?
• Cum era candela fecioarelor înţelepte?
• Cum era candela fecioarelor neînţelepte?
• Când a venit mirele?
• Cine a intrat la nuntă şi cine a rămas afară?
• Ce trebuie să facem noi ca să nu fim precum fecioarele neînţelepte?
III. Concluzie
Domnul Isus va reveni pe neaşteptate. Dacă ar reveni acum, cum te-ar găsi: pregătit de nuntă, ca
pe fecioarele înţelepte, sau cu candela stinsă, precum au fost fecioarele neânţelepte? Sper să fii şi
tu o fecioară înţeleaptă, atunci când va reveni Domnul Isus.

