
SĂ ÎMPLINIM PORUNCILE
Să învăţăm pe copii CELE ZECE PORUNCI

- Porunca a noua -
„Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău”(Exodul 20:16)

Această poruncă are de-a face atât cu vorbele pe care le rostim, precum şi cu moduri
de a determina gândirea altora – fie prin acţiunile noastre, fie prin pasivitatea noastră.

De ce este important ca noi să spunem întotdeauna adevărul? Pentru că oridecâte ori
spunem vreo minciună,  noi  nesocotim poruncile  lui  Dumnezeu.  Isus a  spus:  “Eu sunt
calea,  adevărul  şi  viaţa”.  Satan  este  numit  “tatăl  minciunilor”.  De  fiecare  dată  când
alegem  căile  lui  Satana  înaintea  căilor  lui  Dumnezeu,  noi  păcătuim  împotriva  lui
Dumnezeu.

Ce este de fapt o minciună? Toate minciunile sunt rele?
O minciună este orice lucru care înşeală sau derutează pe cineva pentru a crede ceva

care nu este adevărat. Nu contează dacă minţi din răutate sau dacă minţi încercând să ajuţi
pe cineva. Minciuna este păcat. Noi nu trebuie să numim binele rău şi răul bine.

Aceasta înseamnă că dacă eu cred despre cineva că este prost sau urât, ar trebui să-i
spun?  Nu!  Aceasta  ar  fi  urât  din  partea  noastră,  nepoliticos.  Nu  trebuie  să  spunem
întotdeauna tot ce ştim sau gândim. Dar ceea ce spunem trebuie să fie adevărat. Ca şi
creştini, voi trebuie să vă străduiţi să vă asemănaţi cu Domnul Isus, atât cât puteţi. Isus n-a
spus niciodată vreo minciună, a fost  bun şi binevoitor. Când a văzut vreun om care era
orb, sau surd sau deformat, El niciodată nu şi-a bătut joc de ei – El a făcut tot ce a putut ca
să-i ajute. Şi noi ar trebui să facem la fel.

Oamenii au dreptul de a aştepta de la tine doar adevărul. Dacă tu minţi pe cineva,
chiar şi o singură dată, el îşi va pierde încrederea în tine şi nu te va mai crede ce îi spui. S-
ar putea să fi spus o minciună cuiva, apoi să încerci să îi spui cum poate fi mântuit crezând
în Domnul Isus. El un va mai crede acest mare adevăr, pentru că tu l-ai mai minţit înainte.
Nici o minciună nu merită un asemenea risc.

Există oare vreo situaţie când este OK să minţi? Nu! Niciodată!
Vei spune că totuşi minciuna e folositoare atunci când vrei să-l fereşti pe prietenul

tău  de  necazuri.  Nu.  Dacă  prietenul  tău  a  greşit,  tu  nu  poţi  să-i  repari  greşeala  prin
minciuna ta.  

Dar este considerată o minciună atunci când nu spun nimic? Da. Uneori, chiar şi
prin tăcerea noastră, putem să creem impresia că un lucru este adevărat, când de fapt nu
este. Şi aceasta este o minciună. De exemplu, în povestirea de mai jos, atunci când Nicu nu
a spus cui aparţin ţigările, el de fapt minţea. El a dat o impresie falsă cum că ţigările ar fi
aparţinut lui Iosif.

Există tot felul de minciuni pe care le spun oamenii.  Uneori o facem fără să ne
gândim măcar că ar fi o minciună. Dar Dumnezeu vrea ca noi să fim foarte atenţi la tot
ceea ce spunem. Totul ar trebui să fie doar adevărul!

Aceasta înseamnă:
- Bârfa  (flecăreala)  este  o  minciună.  Spunând  un  neadevăr  despre  cineva  sau

repetând (din spusele altcuiva) o poveste pe care tu ştii că nu este adevărată, este o
minciună



- Linguşirea     este o minciună. Atunci când spui cuiva că este mai bun decât este în
realitate, cu scopul de a dobândi ceva de la acea persoană. Mai bine caută să spui
ceva drăguţ acelei persoane, dar ceva care să fie adevărat cu privire la ea.

- Exagerarea  este  o  minciună. Să  spui  o  întâmplare  mai  grozavă  decât  a  fost  în
realitate, este de fapt o minciună.

- Lăudăroşenia este o minciună. Să spui că ai aruncat cu mingea mai departe decât a
fost în realitate sau să spui că ai prins un peşte mai mare decât a fost în realitate sau
să spui că ai făcut ceva mai bine decât ai făcut de fapt, este tot o minciună.

- Să faci promisiuni pe care ştii că nu poţi să le ţii este o minciună.  Atunci când
promiţi să faci ceva pe care ştii sigur că nu vei fi în stare să faci, este o minciună.
Sau să nu te ţii de promisiune atunci când poţi, chiar dacă acel lucru e acum mai
greu decât atunci când ai făcut promisiunea - este tot o minciună. Mai bine nu faci
promisiuni  decât să te faci vinovat de faptul că nu le-ai împlinit.

După  toate  acestea,  cum  putem  totuşi  să  păzim  porunca  lui  Dumnezeu?
Rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute. Şi concentrându-ne atenţia asupra cuvântului lui
Dumnezeu – Biblia. Citind Cuvântul lui Dumnezeu vei afla ce este adevărul. Cere-i lui
Dumnezeu să te facă un om de încredere, cinstit, onest.

Ajutoare pentru lecţie:

1) Citiţi copiilor povestirea de mai jos şi folosiţi la final întrebările pentru discuţii.
2) Foloseşte cântări potrivite cu tema lecţiei.
3) Împarte copiilor roluri pentru diferite situaţii în care ar putea fi  tentaţi  să mintă.

Încurajează-i să se gândescă la  răspunsuri amabile şi corecte pe care le-ar putea da.
a) Un prieten intră în încăpere cu ochelari noi.
b) Un băiat îi cere prietenului să mintă cu privire la locul unde au fost împreună
c) Un copil face ceva rău şi este prins.
d) Un copil se laudă că va dărui toţi banii pe care-i va primi de ziua lui la colecta

pentru misiune, apoi, pe neaşteptate, mătuşa lui vine şi îi dă 500.000 lei.
4) Asigură copiilor materiale (macaroane, figuri geometrice, pânză, resturi de cartoane

colorate,  seminţe  uscate,  nasturi,  carioci,  creioane colorate,  lipici).  Provoacă-i  să
facă  un  panou  din  Proverbe  12:22 Explică  de  ce  urăşte  Dumnezeu  buzele
mincinoase iar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuţi.

5) Prezintă versetul Proverbe 20:16 printr-un joc. Scrie pe bucăţi de hârtie cuvintele şi
referinţa  versetului.  Ascunde-le  prin  încăpere  şi  reţine  în  ordinea  lor,  poziţia
fiecăruia. Alege un copil care va începe căutarea. Spune-i „rece sau cald” când se
mişcă prin cameră – cald, când se apropie de prima piesă, rece  când se depărtează
de ea. Continuă până când prima piesă este găsită. Repetă cu al doilea copil pentru
partea a doua a  versetului.  Când versetul  e  complet,  alege un copil  să  găsească
referinţa.

Întreabă-i  pe  copii,  ce  s-ar  fi  întâmplat  în  jocul  acesta,  dacă  ar  fi  primit
indicaţii eronate. Confuzie! Explică cum minciuna cauzează confuzie şi te face să te
simţi penibil. Dumnezeu ne-a dat reguli pentru viaţa noastră tocmai pentru a evita
astfel de situaţii şi a avea o viaţă bună. 

Se va repeta versetul de câteva ori.



„Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău”
(Exodul 20:16)

NEVOIE DE AJUTOR
Poveste care se poate citi copiilor

„De unde ai luat astea?” întrebă Nicu. „Tata m-ar pedepsi dacă m-ar vedea cu ele”
Eric îşi scoase pachetul de ţigări din buzunarul hainei. ”Sunt ale surorii mele” zise el

ridicând din umeri.
„Şi ce ai de gând să faci cu ele? întrebă Nicu.
Eric se uită la el ca la un prost. „Păi, am să le fumez, bineînţeles!”
„N-ai voie să fumezi aici” insistă Nicu. „Ai mei ar fi tare supăraţi pe mine dacă m-ar

prinde fumând. Hai, pune-le deoparte”.
„Oh, nu te mai îngrijora” zise Eric. „Le păstrăm pentru mai târziu. Vreau doar să

văd cum îţi  stă cu ţigara la gură.  Pun pariu că-ţi  şade bine”.  Eric  a scos o ţigară din
pachetul deschis şi i-a dat-o lui Nicu. 

Nicu  şi  Eric  făceau  pe  fumătorii  experimentaţi.  „Ia  uită-te  la  mine”,  zise  Eric,
făcându-se că suflă fumul afară într-un cerc mare.

Chiar  atunci,  Nicu  o  auzi  pe  mama  cântând.  Se  auzea  din  ce  în  ce  mai  tare.
Înseamnă că se apropia de ei. S-a uitat la ceas şi era aproape sigur că va deschide uşa
dormitorului în câteva secunde. Era timpul când trebuia să-l ducă pe Eric acasă.

A apucat ţigara din mâna lui Eric şi le-a aruncat pe amândouă în sertarul de sus al
fratelui  său  mai  mare.  „Ascunde-le  şi  pe  alea”  a  şoptit  el.  „Vine  maică-mea”.  Eric  a
înghesuit restul pachetului în buzunarul de la jachetă şi apoi a aruncat-o sub pat.

Mama bătu la uşă apoi deschise uşa. „Băieţi, sunteţi gata de plecare?” „Tatăl tău
este afară în maşină. A zis că îl duce el acasă, dar trebuie să plece chiar acuma. Adună-ţi
lucrurile repede”.

Mama stătea şi aştepta. „Poţi să ne dai măcar un minut, mama” insistă Nicu.
„Nu, tata aşteaptă în maşină şi se grăbeşte. Haideţi. Grăbiţi-vă”
Eric se învârtea prin cameră să-şi adune lucrurile pe care le-a adus. Nicu nu-şi putea

lua ochii de la sertarul de sus al fratelui său. „Dacă cineva va găsi ţigările?”  se gândea el.
Dar acum nu mai putea să facă nimica. „Dar de îndată ce voi ajunge acasă, am să le rup şi
le arunc în WC şi trag apa după ele”.

Mama a condus pe băieţi jos pe scări până în hol şi apoi afară, la maşină. Căldura
soarelui de afară i-a cuprins în timp ce se îndreptau spre maşină.

Când Nicu a ajuns acasă, s-a dus direct spre camera lui, căci dorea să se scape de
ţigările alea. Inima i-a tresărit însă când a văzut coşul cu rufe al mamei, tocmai pe patul
fratelui său. Şi vai, tocmai sertarul de deasupra era deschis. S-a dus direct spre el, a pipăit
în jur prin sertar ... dar nu a găsit nici o ţigară. „Vaaai” se gândi el în timp ce închidea
sertarul.

Tocmai  atunci,  fratele  lui,  Iosif,  a  intrat  în  cameră.  „Cauţi  ceva?” întrebă  el  cu
subînţeles. „Bănuiam eu că sunt ale tale. Oricum, mulţumesc frăţioare... Mama le-a găsit
iar tata m-a pedepsit pentru două săptămâni.”.

Nicu s-a întors şi a întrebat cu nevinovăţie: „Ce a găsit mama?” Apoi s-a dus către
coşul cu rufe şi a început să-şi caute şosetele şi să le pună în sertar.



„Cine te crezi tu, ca să mă prosteşti în faţă”? Şi Iosif l-a trântit pe Nicu pe podea.
„Tu ai pus ţigările alea în sertarul meu! Şi te vei duce să le spui lui mama şi lui tata, că
dacă nu ai să vezi tu....”

„Mamaaa, tataaa” strigă el. Tata a intrat în cameră. „Ajutoooor, tataaa, mă omoară”
se plânse Nicu.

„Iosif, cred că mi-ai făcut destule pentru ziua de azi, lasă-l în pace şi dă-te jos de pe
el.”

Iosif s-a rostogolit de pe Nicu, dar i-a tras o lovitură dureroasă în braţ, înainte de a-l
lăsa în pace. „Spune-i” îi zise Iosif lui Nicu , „spune-i că ţigările erau ale tale!”.

Nicu se uită în ochii severi ai tatălui şi întremeni. „Care ţigări” întrebă el. „Vrei să
spui că te-ai apucat de fumat?”

„Nu fiule”. Nimeni nu fumează în casa asta. „Aşa-i Iosif ?”
„Aşa este” murmură Iosif.
„Iosif, apucă-te să faci curăţenie în cameră” zise tata. „Nicule, tu ar fi mai bine să te

duci şi să te joci puţin afară. Cina va fi servită în curând”
Nicu a început să bată mingea şi a aruncat-o la coşul montat deasupra garajului.

Mingea a intrat exact în plasă, dar Nicu abia că a observat-o. El a minţit şi prin asta l-a
băgat pe fratele său la necaz. Era aproape sigur că fratele său va ieşi afară după el ca să-l
prindă. „Dragă Isuse, Te rog să faci ca Iosif să nu mai fie aşa de supărat pe mine” se rugă
Nicu, în timp ce mai încercă o lovitură la coş. Dar de data asta n-a mai nimerit, a lovit pe
lângă, la fel ca şi rugăciunea lui. Imediat ce a spus-o, şi-a dat seama că nu era tocmai
rugăciunea pe care Dumnezeu o aştepta de la el. 

Şi-a luat mingea şi s-a aşezat pe nişte cauciucuri mai vechi pe care tata le-a stivuit
lângă garaj. „Ce încurcătură!” zise el. Fratele lui era furios pe el. El nu putea vorbi cu
părinţii  lui  pentru  că-i  era  frică  că  vor  afla  adevărul.  Şi  acum se  părea  căci  chiar  şi
Dumnezeu nu-l mai asculta. „Dragă Doamne Isuse”,  încercă el să se roage din nou. „Îmi
pare rău că a trebuit să mint, dar...” Nicu se opri din nou la mijlocul rugăciunii. Ştia că pe
Dumnezeu nu putea să-L mintă. „Dumnezeu cunoaşte chiar şi gândurile noastre înainte ca
noi să rostim vreun cuvânt” spusese învăţătoarea de şcoală duminicală.

Aşa că a început din nou: „Dragă Doamne Isuse, Tu şti că am minţit, îmi pare rău.
Nu am vrut ca să intru în aşa un necaz şi din cauza mea să sufere fratele meu. Te rog să
mă ierţi”.

Nicu deja se simţea mai bine. Ştia că Dumnezeu l-a iertat, pentru că a promis-o în
Cuvântul  Său.  Dar  el  mai  ştia  că  doar  să  spună  lui  Dumnezeu  că-i  pare  rău,  nu  era
suficient... A stat aşa mult timp pe cauciucurile alea încercând să capete curajul pentru a
spune adevărul.

În final, mama l-a chemat: „Nicu, hai la masă!”
Nicu inspiră adânc . „E în regulă, Doamne,” şopti el „am să le spun, dar Tu va

trebui să mă ajuţi”.
Tata era aşezat la masă, Iosif era încă sus, în dormitor. Nicu s-a strecurat liniştit pe

scaunul lui şi zise: „Tata, trebuie să-ţi spun ceva ... ştii ... ţigările alea ... eu le-am pus în
sertarul lui Iosif. Eric le-a adus în casă. Avea un pachet plin de ţigări...ne-am jucat ...”

Eu am făcut, se gândi Nicu în sinea lui şi parcă era surprins să constate ce bine
începuse să se simtă deja. Indiferent ce pedeapsă ar fi primit de la tata, nimic nu va fi mai
rău decât acel sentiment al singurătăţii... în special sentimentul că Dumnezeu nu mai vrea
să te asculte.



Tata nu părea prea fericit, dar a spus: „Mă bucur totuşi că mi-ai spus adevărul. Fiule,
vom vorbi mai târziu de pedeapsa pentru minciună”.

Chiar atunci, Iosif a intrat în cameră cu un zâmbet larg pe faţa lui. Ţinea ceva în
mână. „Ia uitaţi-vă ce am găsit în timp ce făceam curăţenie la noi în dormitor!” zise el plin
de sine.

Mama intră în bucătărie cu castronul de supă şi cu o privire foarte surprinsă . „Oh,
păi aia este jacheta lui Eric. A fost cam cald astăzi şi probabil că a uitat-o.”

Iosif şi-a băgat mâna în buzunarul jachetei şi a scos un pachet de ţigări. „Priviţi ce
am găsit în buzunarul lui. Se vede că şi el fumează acelaşi tip de ţigări ca şi mine!”

Nicu lunecă puţin în jos pe scaunul lui. „Eu deja i-am spus lui tata. Îmi pare rău că
ţi-am făcut necazuri”. 

Nicu aruncă o privire tatălui. 
„Se pare că va trebui să mă scuzi  şi  pe mine” zise tata.  „N-ar fi  trebuit să trag

concluziile aşa de repede”.
Mama a aşezat castronul cu supă în mijlocul mesei. Mirosea tare bine. 
„Să mâncăm” zise tata. „O să mai vorbim despre asta după ce mâncăm. Nu ştiu de

voi, dar mie mi-e tare foame ! Nicule, este rândul tău la rugăciune”.
Nicu îşi plecă capul şi se rugă: „Doamne îţi mulţumim pentru această mâncare ...”
Dar înainte de a-şi deschide ochii, el adăugă în gând: „Şi Îţi mulţumesc Doamne

căci m-ai ajutat să spun adevărul”.

Discuţii:
1. Oare Nicu chiar a spus o minciună? În realitate, tot ceea ce a făcut el a fost să pună întrebări, nu-i

aşa? „Ce a găsit  mama?”,  „Care ţigări?” (Conduceţi  discuţia  pentru a demonstra  copiilor căci
oridecâte ori facem o situaţie ca să pară ca şi cum nu ar fi aşa, minţim).

2. De ce credeţi că Nicu s-a simţit singur? ( Explicaţi că păcatul – minciuna – cauzează o despărţire
între noi şi oameni, şi între noi şi Dumnezeu - Psalmul 66:18).

3. Ar fi aflat părinţii lui Nicu adevărul, dacă el nu le-ar fi spus? (păcatul are de obicei o cale de a fi
descoperit. Lăsaţi pe copii să discute despre cazuri când ei au crezut că nu vor fi descoperiţi, dar
totuşi au fost daţi de gol. Aminteşte-le că cu cât vor spune adevărul mai repede, cu atât va fi mai
bine pentru ei)
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