
SĂ ÎMPLINIM PORUNCILE
Să învăţăm pe copii CELE ZECE PORUNCI

- Porunca a şaptea -
„Să nu preacurveşti”(Exodul 20:14)

Atunci când Dumnezeu a spus să nu preacurveşti (să nu comiţi adulter), a vrut să
spună că după ce te căsătoreşti, tu trebuie să stai cu soţul (soţia) tău. Odată ce vă uniţi
vieţile împreună în căsătorie, va trebui să fiţi foarte atenţi să nu vă „îndrăgostiţi” de nici o
altă persoană.

Dumnezeu a fost Cel ce a planificat prima căsătorie. El s-a uitat la primul om, Adam
şi a văzut că nu era bine pentru el ca să fie singur (puteţi citi pasajul din Genesa 2:18-25).
El  i-a  făcut  astfel  un  ajutor  şi  un  tovarăş.  I-a  dat  lui  Adam  o  femeie  în  căsătorie.
Dumnezeu a planificat căsătoria să dureze toată viaţa. De aceea jurămintele la căsătorie ei
spun: „Până când moartea ne va despărţi”, „Până la moarte”.

Ce-i face pe oameni să comită adulter? Uneori, ei acceptă ca imaginaţia lor s-o ia
razna. Ei se gândesc „Cum ar fi fost dacă m-aş fi căsătorit cu acea persoană”. Trebuie să
ne obişnuim să ne ţinem gândurile şi mintea sub control de pe-acuma, ca atunci când vom
fi căsătoriţi, să ne fie mai uşor să le controlăm. Aceasta înseamnă că ar trebui să evităm ca
să povestim bancuri murdare la alţii sau să ne uităm poze pornografice sau la programe
TV nepermise, care ne face să avem apoi gânduri murdare.

Uneori oamenii comit adulter pentru că se simt nefericiţi în căsătoria cu persoana pe
care şi-au ales-o. O parte importantă în căsătorie este să faci fericit pe celălalt. Dumnezeu
a planificat ca cuplurile căsătorite să se ajute unul pe celălalt,  să se roage unul pentru
celălalt şi să se iubească unul pe celălalt. Voi aţi putea să vă pregătiţi pentru căsătorie de
pe-acuma, învăţând cum să fi un bun ajutor, rugându-te pentru oamenii din jur şi arătându-
ţi dragostea pentru ei.

În fine, voi puteţi să vă pregătiţi pentru căsătorie de acuma, începând să vă rugaţi ca
la vremea potrivită, Dumnezeu să vă călăuzească spre persoana pe care El a ales-o să vă
fie partener. Acea persoană ar putea fi în alt oraş, în alt judeţ sau chiar în altă ţară. Dar
dacă te vei ruga acuma, Dumnezeu va face ca să vă întâlniţi într-o zi.

Şi încă un lucru să reţineţi: aveţi răbdare. Încredeţi-vă în Dumnezeu ca să ştiţi ce
este bine pentru voi. Cel mai important lucru pentru voi este să-L aveţi pe Dumnezeu în
viaţa voastră. Rămâneţi necăsătoriţi atâta vreme cât El va voi şi nu vă căsătoriţi cu cineva
până când nu sunteţi siguri că alegerea este din partea lui Dumnezeu.

Ajutoare pentru lecţie:
1) Alegeţi cântări potrivite pentru a sublinia învăţătura lecţiei: 
          „Ferice casa unde este Domnul”
          „Ce minunat e să fi într-o familie”

     „Isus iubeşte pe fiecare” etc.
2) Citiţi copiilor povestirea de mai jos şi foloseşte la final întrebările pentru discuţii.
3) Vorbeşte cu câteva cupluri din biserică, de vârste diferite, care par să aibă o căsnicie

fericită. Întreabă-i cum s-au cunoscut. Alege pe aceia care au o mărturie clară de
împărtăşit grupului tău şi cere-le să spună cum au simţit călăuzirea lui Dumnezeu.

4) Un factor negativ în înţelegerea căsătoriei din partea copiilor este televizorul. După
ce  discutaţi  despre  credincioşia  în  căsătorie,  cere  copiilor  să  numească  câteva



cupluri căsătorite pe care le-au văzut la TV. Cere-le să evalueze căsătoria lor şi să o
compare cu standardele lui Dumnezeu. Ajută-i să vadă acţiunile acelor cupluri din
perspectivă biblică.

5) Ajută-i pe copii să înveţe să-şi concentreze acum atenţia asupra gândurilor corecte,
pentru a nu avea probleme în sensul acesta după ce sunt căsătoriţi. Citiţi şi discutaţi
Filipeni  4:8.  Provocaţi  copiii  să  examineze  lucrurile  pe  le  care  privesc  şi  să
evalueze gândurile provocate  de acestea.  Invită pe copii  să  vină la tine dacă au
întrebări cu privire la unele cărţi, reviste, programe TV, filme, etc. Vorbeşte cu ei în
particular despre cum se raportează la acest verset.

6) Discutaţi despre dragostea pe care o implică căsătoria. Nu doar latura ei romantică,
care este numai o emoţie. Dragostea implică acţiune, fapte. Citiţi  1Cor. 13:4-8 a
pentru  a  vedea  cum se  comportă  dragostea.  Decupaţi  inimioare  roşii  din  hârtie
colorată.  Pe prima  inimă  scrieţi  DRAGOSTEA. Lăsaţi  ca  copiii  să  citească  din
Biblia lor versetele şi să găsească câte o definiţie a dragostei, pe care apoi s-o scrie
pe următoarea inimă. (ex: „este îndelung răbdătoare”, „nu se laudă”). După ce le-au
găsit pe toate, inimioarele se vor perfora (2 găuri fiecare) şi se trece o sfoară prin ele
pentru a fi atârnate în clasă.

             „Să nu preacurveşti.”(Exodul 20:14)

CÂND EU MĂ VOI CĂSĂTORI…
Poveste care se poate citi copiilor

Ionică, băieţelul de zece ani, se trezi din somn şi ascultă cu atenţie. Cineva plângea.
Aruncă o privire la ceasul de pe noptiera sa. Arăta ora 1,00 noaptea. Frecându-se la ochi,
el îşi întoarse capul încet, încercând să afle de unde venea sunetul. Era prea aproape de el
pentru a fi surioara lui, a cărei cameră era de partea cealaltă a coridorului. Nu, sunetul
venea chiar prin peretele de lângă patul său. Era cineva în camera surorii lui cea mare.

Dar  nu,  se gândi Ionică,  nu poate fi,  Iulia s-a căsătorit şi a plecat de la ei, anul
trecut. Camera ei era goală. Atunci plânsetul cu suspine se auzi din nou. Cineva plângea cu
siguranţă în camera Iuliei.

Ionică ezită un pic, apoi se strecură afară din pat şi ieşi pe coridor. Uşa camerei lui
Iulia era închisă dar o mică fantă de lumină se strecura pe sub ea spre coridor

Ionică se uită în jur să găsească indicii care să-l ajute să înţeleagă cine era acolo? El
văzu un geamantan aşezat  la capătul  scărilor.  Tiptil,  el  se apropie să vadă ce scrie pe
etichetă. Citi: Traian Lazăr.

“Oh, e Iulia!” - îşi zise Ionică. “Oare ce probleme are?” Cu grijă se apropie de uşă.
Bătând foarte încet la uşă, Ionică şopti: “Iuli, Iuli, eşti OK? Sunt eu, Ionică. Deschide uşa.”

Uşa se deschise încet. Ionică se uită fix la ochii roşii ai surorii lui. Iulia încercă să
zâmbească. „Surpriză” şopti ea „Sunt iarăşi acasă. Ai vrut ca să ţi se întoarcă sora acasă?”
Deodată zâmbetul ei dispăru şi începu să plângă. S-a întors să ia un alt şerveţel ca să-şi
şteargă ochii. Apoi i-a spus lui Ionică să închidă uşa.

„Dar ce se întâmplă” întrebă Ionică. Era bucuros s-o revadă pe Iulia, dar ... ce voia
să spună? Când s-a căsătorit cu Traian, parcă zicea că se mută de la noi. Oare căsătoria nu
durează veşnic?



Iulia  şi  Ionică au vorbit  mai  mult  de o oră.  Ea i-a  explicat  ce  s-a  întâmplat.  În
ultimul timp Iulia si Traian s-au certat destul de des. Apoi, luna trecută, Traian a venit
acasă de la servici şi i-a spus că nu mai vrea să fie căsătorit cu ea.

După o lungă discuţie, Traian a recunoscut că s-a îndrăgostit de o fată de la el de la
servici şi avea de gând să se ducă şi să locuiască cu ea. Apoi şi-a adunat lucrurile într-un
geamantan şi a plecat.

Iulia a aşteptat şi a aşteptat ca el să se răzgândească, dar în final şi-a dat seama că
probabil nu se va mai întoarce la ea. „Aşa că m-am hotărât să vin acasă” zise ea, stând cu
picioarele încrucişate pe pat.  „Crezi că mă vei putea accepta pe aici pentru o vreme?”
încercă Iulia să spună, apoi începu din nou să plângă.

Gândurile se roteau în capul lui Ionică. Se bucura că Iulia era din nou acasă, dar era
furios pe Traian că a părăsit-o şi s-a dus să locuiască cu altă femeie. Nu o văzuse niciodată
pe sora lui cea mare plângând aşa de amarnic.

Stând alături de ea, el  întinse braţul şi i-a atins umărul. „Hei, lasă că o să fie bine,
nu-ţi fă probleme!”

„Oh, Ionică” Iulia plângea în timp ce-l îmbrăţişa. Ionică îşi aduse aminte cum era
înainte ca sora lui să se fi căsătorit. De multe ori venise în camera surorii lui pentru un sfat
sau o mângăiere. Acuma, ar fi vrut să aibă ceva care s-o facă pe sora lui să se simtă mai
bine. Dar nu putea să facă absolut nimic.

După o vreme, Iulia insistă ca el să se ducă înapoi la culcare. „Dimineaţa voi fi tot
aici” - zise ea, „va trebui să mă ajuţi să mă familiarizez din nou pe aici. Am auzit că te
descurci grozav la şcoală”.

Ionică era prea obosit ca să mai răspundă.
Zilele care au urmat au fost pline de confuzie: Iulia era acasă, dar în majoritatea

timpului a stat în camera ei. Traian a sunat-o odată, dar numai pentru a o anunţa că şi-a
mutat toate lucrurile în apartamentul prietenei lui.

În fine, într-o seară, la cină, Iulia a făcut un anunţ: „M-am hotărât că e timpul să mă
întorc acasă. Îmi pare rău mamă şi tată că v-am pricinuit aşa de multe necazuri. Ar fi
trebuit să vă ascult. Vă mulţumesc că m-aţi acceptat să vin acasă pentru o vreme”.

Ionică era nedumerit. „Vrei să spui că pleci?”
„Trebuie!”  zise  Iulia.  Doar  ştii  că  am un serviciu.  Dar  acum am de luat  câteva

decizii importante. Ştiu că îmi va fi greu şi voi avea nevoie de cineva ca să se roage pentru
mine. Pot să contez pe tine, Ionică?”

Ionică abia reuşi să-şi oprească lacrimile.  „N-aş putea să vin cu tine” întrebă el.
Mama şi tata au dat din cap.

Ionică ştia că sora lui suferă şi nu era nimic ce ar fi putut face ca s-o ajute. În final,
el lovi cu pumnul în masă,  arătându-şi frustrarea. „Eu nu mă voi căsători niciodată” –
strigă el. Apoi alergă spre camera lui. 

Deodată s-a pomenit cu Iulia lângă el, care-l ţinea îmbrăţişat. „Hei”, zise ea, ziceai
că nu te mai căsătoreşti niciodată. Să ştii că nu vreau să simţi asta în inima ta.”.

Lui Ionică nu-i venea să creadă ce puternică părea vocea Iuliei. Nu era nici urmă de
plâns în ea. Ea a continuat: „Nu este greşit să te căsătoreşti. De fapt, Dumnezeu spune căci
căsătoria este bună pentru cei mai mulţi oameni”.

Iulia se sculă şi închise uşa. „I-am urmărit pa mama şi pe tata în săptămâna asta”
zise ea. „Îţi imaginezi ce s-ar fi făcut tata fără mama? Ei se iubesc unul pe altul şi depind
unul de altul. Aşa trebuie să fie o căsătorie.”

Ionică privea confuz. „Bine, dar atunci ce s-a întâmplat între tine şi Traian?”



Iulia se uită la el. „Ei bine, un singur lucru nu l-am întrebat pe Dumnezeu, şi anume
dacă să mă căsătoresc cu Traian. Mama şi tata au încercat să mă avertizeze că va fi greu ca
eu şi Traian să ne înţelegem şi să trăim împreună.  Ei ştiau că lui Traian nu-i păsa de
Dumnezeu. Dar eu eram atât de îndrăgostită de el, încât nu credeam că asta contează prea
mult. Şi totuşi... a contat!” Iulia se adânci în gânduri apoi reveni.

„Ionică, îţi aminteşti cum tata ne povestea întotdeauna cum s-a rugat el Domnului ca
într-o zi, să-i dea fata potrivită în căsătorie? Şi când a apărut mama, el a ştiut că ea este
răspunsul la rugăciunile lui? Ei bine, dacă aş fi în locul tău, aş asculta data viitoare când el
va mai povesti  asta. Chiar aş începe să mă rog. Şi tu ar trebui să începi să te rogi ca
Dumnezeu  să  te  ajute  să  cunoşti  la  timpul  potrivit,  persoana  cu  care  trebuie  să  te
căsătoreşti”. 

„Dar ce vei face tu? – întrebă Ionică. Iulia se uită la el.  „Poate că Traian se va
întoarce acasă, poate că nu. Dar eu mă întorc acasă şi încep să mă rog pentru problema
mea.  Eu,  de  fapt,  nici  nu  L-am  întrebat  pe  Dumnezeu  ce  să  fac,  înainte  ca  să  mă
căsătoresc. Am de gând să-L întreb acuma.”

Iulia îl trase pe Ionică de picioare. „Hai , băiete”, zise ea. Mămica a făcut ca desert
plăcintă cu mere. N-am mai mâncat asta de aproape un an”.

Ionică mergea pe coridor încet, în timp ce Iulia îl împingea uşor pe la spate. „Ştii,
Ionică, zise ea în glumă, că Dumnezeu are deja pregătită pentru tine cea mai drăguţă şi mai
râvnită fată cu părul roşu... Cum spuneai că o cheamă pe fata aia de la Şcoala Duminicală
care îşi bătea joc de tine? ...”

„Oh, Iulia”, oftă Ionică, în timp ce se roşi la faţă. Schimbând subiectul, el o provocă:
„Hai să vedem: cine ajunge primul la masă, o să ia cea mai mare bucată de plăcintă!...”

Discuţii: 
1. Dacă soţul lui Iulia ar fi iubit-o într-adevăr pe cealaltă femeie, este OK  pentru el ca să-şi lase

nevasta? (Discutaţi cu copiii ce este mai important: să iubeşti pe cineva sau să asculţi porunca
lui Dumnezeu. Se va citi Matei 19:6 b)

2. Ce ar  trebui  să  facă  un  soţ  sau  o  soţie  dacă  simt  că  nu mai  au dragoste  pentru  celălalt?
(Amintiţi-vă, Dumnezeu porunceşte soţilor şi soţiilor să se iubească unul pe altul. Accentuaţi
faptul că dragostea e mai mult decât un sentiment. Este un mod de comportare. Citiţi1Cor. 13).

3. De ce crezi  că Dumnezeu a dat  porunca aceasta:  Să nu preacurveşti?  (Pentru a-Şi proteja
planul  Său ca un bărbat  şi  o femeie  să trăiască  împreună toată  viaţa  lor.  Pentru a  proteja
bărbatul şi nevasta lui de multe probleme şi necazuri. Pentru ca copiii să poată trăi într-un
cămin fericit).
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