Isus predică
mulţimilor (I)
În jurul vârstei de trezeci şi trei de ani, Isus Îşi începe lucrarea publică de pe pământ. El predica
mulţimilor despre lucrurile măreţe ale lui Dumnezeu. Cea mai cunoscută predică s-a păstrat în
Biblie sub numele de Predica de pe munte. În această predică Domnul Isus vorbeşte despre
fericire şi bună purtare. Isus a spus că urmaşii Lui sunt sarea pământului şi lumina lumii. Sarea
are rolul de a da gust bun mâncărurilor. Însă dacă-şi pierde gustul, nu mai e folositoare. La fel şi
lumina: este utilă pentru a împrăştia întunericul. Însă o lumină ascunsă, nu poate să împrăştie
întunericul. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie buni ca sarea în mâncare şi o lumină pentru lume,
ca o lampă.

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru,
care este în ceruri. Matei 5:16

Băieţelul este o lumină pentru fetiţa
bolnavă. Tu cum poţi fi o lumină în
săptămâna aceasta?

Cui a predicat Isus pe
munte?

Înconjoară lucrurile care luminează!

Lecţia 11
Isus predica mulţimilor (I)
Text biblic: Matei 5:1-16
Verset cheie: Matei 5:16
Scopul lecţiei: copiii vor descoperi faptul că ucenicii lui Dumnezeu trebuie să fie sare şi lumină în lume.
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
În timp ce se lucrează la pagina de colorat, învăţătorul le explică lecţia copiilor, din textul din Evanghelia după Matei 5:116, spunând:
Pe când avea treizeci şi trei de ani, Isus Şi-a început lucrarea de predicare. Domnul Isus predica despre lucrurile lui
Dumnezeu şi despre cum trebuie să trăiască şi să gândească un creştin. Isus S-a apropiat de mulţimile de oameni şi a
început să le vorbească. Acolo se aflau femei, bărbaţi, tineri, vârstnici, copii, oameni săraci sau bogaţi, oameni ai legii,
sau cerşetori... Toţi Îl ascultau cu mare interes pentru că El vorbea foarte frumos şi pe înţelesul tuturor.
Sugestie: La grupele mici învăţătorul se poate folosi de imagini , planşe frumos desenate şi viu colorate în care să apară
Isus şi mulţimile ( ex. Biblia pentru copii).
Isus a spus atunci că fericiţi sunt: cei săraci în duhul, cei ce plâng (adică suferă), cei blânzi, cei ce iubesc curăţia inimii,
cei miloşi, cei cu inima curată, cei cărora le place pacea şi cei ce suferă batjocuri şi nedreptăţi pentru că-L iubesc pe
Dumnezeu. Adesea, ne gândim că suntem nefericiţi. Dar, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu şi ascultăm de El, suntem
fericiţi. Şi, dacă trăim după voia Lui, ne aşteaptă o mare răsplată în cer.
Apoi, Isus a explicat cu cine trebuie să semene un copil al lui Dumnezeu, printr-o comparaţie. El a spus că un credincios
trebuie să fie precum sarea. Ea dă gust bun mâncării. Dar dacă nu mai are gust, sarea nu mai este bună la nimic şi este
aruncată. Prin trăirea lui, credinciosul trebuie să fie un exemplu bun. Altfel, el nu este folositor. De asemenea, un copil al
lui Dumnezeu trebuie să lumineze ca o lanternă în întuneric. Adică faptele lui bune trebuie să fie văzute de toată lumea,
şi prin asta să fie un bun model. Prin asta dă dovadă că este copil al lui Dumnezeu.
Sugestie: Pentru grupele mici se pot face câteva jocuri, care să-i ajute pe copii să înţeleagă lecţia. Exemplu:
1. Oferiţi copiilor o bucăţică de pâine nesărată, apoi o buncăţică de pâine sărată. Lăsaţi-i pe ei să-şi exprime părerea
despre gustul celor două bucăţi de pâine.
2. Legaţi copiii la ochi cu o eşarfă şi lăsaţi-i să se plimbe puţin aşa, în întuneric. Apoi dezlegaţi-le eşarfa. Copiii vor
înţelege singuri la ce e bună lumina.
3. Luaţi o lanternă şi arătaţi-le cum luminează. Apoi ascundeţi-o sub o haină. Lăsaţi-i pe copii să-şi exprime părerea cu
privire la rolul lanternei.
De la aceste jocuri se poate începe prezentarea textului biblic.
II. Activităţi
1. Versetul Biblic
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic.
Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să-L
slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Matei 5:16
b. Învăţătorul explică versetul, lăsându-i pe copii să răspundă la câteva întrebări:
- La ce e bună lumina?
- Cum putem noi să luminăm?
- De ce vrea Dumnezeu să fim o lumină?
- La cine se uită oamenii când luminăm noi prin faptele noastre?
c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
Daţi câteva exemple de oameni fericiţi, despre care vorbeşte Domnul Isus în predica de pe munte.
Cum trebuie să fie sarea?
Unde trebuie să stea lumina?
III. Concluzie
Dacă eşti copil al lui Dumnezeu, se va vedea prin trăirea ta. Iar răsplata ta va fi mare, nu pe pământ, ci în ceruri. Amin

