
Înmulţirea pâinilor
După ce a predicat multă vreme mulţimilor, Isus a obosit şi a vrut să Se retragă ca să Se 
odihnească. Dar mulţimile nu-L lăsau să plece. Nu se dezlipeau de El şi nu voiau să plece 
acasă. Atunci lui Isus I S-a făcut milă de mulţimi, cunoscând că le e foame. Şi a făcut o 
minune. Această minune apare în Biblie sub titlul: Înmulţirea pâinilor. Isus a înmulţit cele 
cinci pâini şi cei doi peştişori, pe care-i avea la îndemână, astfel încât i-a săturat pe toţi 
oamenii: cinci mii de bărbaţi, în afară de femei şi de copii.

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El 
Însuşi îngrijeşte de voi. 1Petru 5:7



 

Ce rezolvăm atunci 
când ne îngrijorăm?

Uneşte punctele şi desenele vor fi 
complete, apoi poţi să le colorezi!

A cui este pâinea? Dar peştele?



Lecţia 13
Înmulţirea pâinilor

Text biblic: Matei 14:13-21.
Verset cheie: 1 Petru 5:7.
Scopul lecţiei: Copiii să înţeleagă faptul că Domnul Isus are grijă de nevoile lor.

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 copiii lucrează la pagina de colorat, învăţătorul le citeşte textul biblic din Evanghelia 
după Matei 14:13-21, interpretând cu intonaţie fiecare rol. 
Învăţături:

• Isus -renunţă la odihna Lui, din milă faţă de norodele flămânde. 
• Noi -trebuie să fim sensibili la nevoile celorlalţi.
• Isus -nu se îngrijorează când vede că are doar cinci pâini şi doi peştişori.
• Noi -nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu.
• Isus -cere ajutorul Tatălui ceresc prin rugăciune.
• Noi -trebuie să cerem ajutorul Tatălui nostru ceresc prin rugăciune.
• Isus -a făcut minunea acesta prin puterea Sa dumnezeiască.
• Noi -putem face minuni prin puterea lui Dumnezeu manifestată în noi.
• Oamenii au văzut minunea pe care a făcut-o Isus şi au crezut în Dumnezeu.
• Oamenii văd trăirea noastră şi se pot încrede în Dumnezeu.

II. Activităţi
1. Versetul Biblic.

a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.
1 Petru 5:7.

b. Învăţătorul explică versetul prin câteva întrebări:
• Cum putem arunca îngrijorările noastre asupra lui Dumnezeu?
• Cum se îngrijeşte Dumnezeu de nevoile noastre?

c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:

• De ce a vrut Isus să Se retragă singur la o parte?
• De ce nu L-au lăsat noroadele pe Isus să plece?  
• Cum au reacţionat ucenicii?
• Ce le-a răspuns Isus ucenicilor?
• Cu câte pâini şi câţi peştişori a săturat Isus mulţimile?
• Cum a înmulţit Isus pâinile?
• Câţi oameni s-au săturat?

III. Concluzie
Isus nu a avut multă mâncare la îndemână. Dar, a făcut acestă mare minune pentru că cineva şi-a 
dăruit pâinile şi peştişorii. Şi aşa au fost săturaţi mai bine de cinci mii de oameni. Isus poate face 
minuni şi prin tine. Dacă te pui la dispoziţia lui Dumnezeu cu ceea ce ai, mult sau puţin, Isus poate 
face şi azi mari minuni prin tine.


