Isus predică
mulţimilor (II)
Isus ne-a lăsat multe învăţături care să ne ajute să trăim frumos. Toate acestea s-au păstrat în
Biblie. În cunoscuta predică de pe munte avem multe astfel de învăţături despre ucidere, despre relaţiile dintre părinţi, despre jurământ, despre relaţia cu semenii noştri, despre cum să ne
purtăm faţă de duşmani, despre milostenie, despre cum să ne rugăm şi cum să postim, despre
îngrijorări, despre judecată, despre cum să ne ferim de proorocii mincinoşi şi multe altele.

Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat
în foc. Matei 7:19

De ce trebuie să
împlinim învăţăturile
Domnului Isus?

Care dintre învăţăturile Domnului
Isus sunt împlinite de aceşti copii?

Lecţia 12
Isus predică mulţimilor II
Text biblic: Matei 5:21-48, 6, 7:1-20
Verset cheie: Matei 7:19
Scopul lecţiei: Copiii vor descoperi cum să trăiscă conform poruncilor lui 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
Învăţătorul vorbeşte copiilor despre textul din Evanghelia după Matei 5:21-7:20. Textul este amplu,
aşa că învăţătorul se poate folosi în prezentarea lui de câteva planşe cu imagini care să prefigureze
învăţătura Domnului Isus din predica de pe munte. Imaginile pot fi haioase, caricaturale. Lecţia trebuie
să urmărească câteva idei:
Isus a vorbit oamenilor:
1. Despre crimă
a. Învăţătura: Isus a spus că poţi ucide pe cineva chiar şi cu vorba, nu doar cu fapta, prin cuvinte
dure şi jignitoare cum ar fi ,,prostule, nebunule!’’
b. Planşa: Porunca scrisă: Să nu ucizi!
Desenul: Un om foarte gras sugrumă cu limba lui foarte lungă şi subţire pe un semen al
său.
2. Despre relaţiile dintre soţi
a. Învăţătura: Isus a spus că este păcat ca un om căsătorit, femeie sau bărbat, să-şi înşele
partenerul sau să se despartă de el.
b. Planşa: Porunca scrisă: Să nu pofteşti casa aproapelui tău!
Desenul: O femeie de mână cu un bărbat şi cu capul întors spre un alt bărbat care
apare şi el în imagine.
3. Despre jurământ
a. Învăţătura: Isus a spus că nu avem voie să jurăm sau să ne jurăm. Vorbirea noastră trebuie să
fie sinceră, fără minciună.
b. Planşa: Porunca scrisă: Să nu juri strâmb!
Desenul: Doi copii se îmbrăţişează, dar în realitate fiecare gândeşte altceva. Gândurile
apar într-un desen mic deasupra capului. Ele arată că de fapt copiii nu se îndrăgesc
deloc.
4. Despre relaţia cu aproapele
a. Învăţătura: Isus a spus să nu răspundem cu rău la rău, ci să facem bine celor ce ne fac rău.
b. Planşa: Porunca scrisă: Fă binele!
Desenul: Un copil trage o fetiţă de codiţe. Fetiţa cu ochii în lacrimi îi întinde o
bombonică.
5. Despre dragostea pentru duşmani
a. Învăţătura: Isus a spus că trebuie să-i iubim chiar şi pe duşmanii noştri.
b. Planşa: Porunca scrisă: Iubeşte-ţi duşmanul!
Desenul: Un copil pe genunchi se roagă pentru un copil care aruncă o găleată cu apă
peste el.
6. Despe milostenie
a. Învăţătura: Isus a spus că atunci când facem un bine cuiva să nu ne lăudăm, pentru că
Dumnezeu vede faptele noastre şi ne răsplăteşte.
b. Planşa: Porunca scrisă: Fericiţi sunt cei miloşi.
Desenul: O fetiţă dă o ciocolată unui copil sărman şi zdrenţăros.
7. Despre rugăciune şi post
a. Învăţătura: Isus a spus că atunci când ne rugăm să nu spunem tot felul de cuvinte fără rost,
ci să ne rugăm în cuvinte simple şi cu respect faţă de Dumnzeu. Isus ne-a lăsat ca model

rugăciunea domnească.
b. Planşa: Porunca scrisă: Roagă-te lui Dumnezeu!
Desenul: Un copil îngenunghiat.
8. Despre îngrijorări
a. Învăţătura: Isus a spus să nu ne îngrijorăm de nimic, căci El se îngrijeşte de toate nevoile noastre.
b. Planşa: Porunca scrisă: Nu vă îngrijoraţi de nimic!
Desenul: Un crin frumos şi o rândunică.
9. Despre judecată
a. Învăţătura: Isus a spus să nu îi judecăm sau să-i criticăm pe ceilalţi. Şi noi greşim poate chiar
mai rău decât semenul nostru.
b. Planşa: Porunca scrisă: Nu judeca pe ceilalţi!
Desenul: Doi oameni: unul cu un pai în ochi, celălalt cu o bârnă în ochi. Omul cu paiul
se chinuie să-i smulgă bârna din ochiul celuilalt.
10. Despre proorocii mincinoşi
a. Învăţătura: Isus a spus că în lume vor veni unii oameni care vor spune că sunt creştini. În
realitate, vor veni cu tot felul de învăţături greşite şi mincinoase. Să nu ascultăm de ei! Ei pot fi
cunoscuţi, că sunt mincinoşi, după faptele lor.
b. Planşa: Porunca scrisă: Nu te lăsa păcălit de falşii creştini!
Desenul: Un copil cu Biblia în mână.
II. Activităţi
1. Versetul Biblic
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc. Matei 7:19
b. Învăţătorul explică versetul biblic:
Noi semănăm cu un pom. Un pom plin de roade este iubit şi bine îngrijit. Un pom fără roade
este tăiat şi aruncat în foc. Un copil al lui Dumnezeu care împlineşte toate învăţătutile Domnului Isus şi poruncile lui Dumnezeu, va aduce roade bune. Altfel, el nu-L va vedea niciodată pe
Dumnezeu.
c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic prin diferite metode: joc, concurs etc.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
Învăţătorul arată copiilor planşele cu imagini, iar copiii trebuie să-şi amnintească poruncile şi să le
spună cu voce tare.
.
III. Concluzie:
Dacă vrei să fii precum un pom roditor, învaţă pe de rost toate aceste porunci şi pune-le în practică.

