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Iubește adevărul și urăște minciuna 

Lecție cu obiecte 
 

Obiecte necesare: o farfurie cu „mâncare”, o mască, Pinochio 

 

Introducere: Pregătește-le copiilor într-o farfurie ceva de mâncare, ceva ce ei detestă și nici 

măcar nu ar dori să guste (ex. tărâțe, făină de mălai, apă cu făină, etc.) Pentru a demonstra cât de mult 

urăște Dumnezeu minciuna, întreabă-i dacă vor să guste din mâncarea pregătită de tine. Evident, 

reacția copiilor va fi refuzul de a mânca, cu onomatopeele de rigoare.  

Tot așa cum voi ați reacționat că nu vă place această mâncare și ați respins-o pentru că o urâți, 

Dumnezeu respinge un păcat pe care fiecare dintre noi îl facem foarte ușor. Biblia ne spune despre 

minciună și putem să citim împreună în cartea Proverbelor 6:16-19: „Şase lucruri urăşte Domnul, şi 

chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima 

care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune 

minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.” În Proverbe 12:22 scrie așa: „Buzele mincinoase sunt 

urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi.”  

Poate unii dintre voi v-ați obișnuit să mințiți și o faceți foarte ușor și natural, dar uitați-vă ce 

spune Dumnezeu despre minciună! El o urăște și așează minciuna alături de un păcat care poate te 

gândești că nu l-ai face niciodată, cum ar fi crima. 

Gândește-te la săptămâna aceasta! Oare de câte ori nu te-ai folosit de minciuni, mai mici sau mai 

mari, unele gândite şi plănuite bine, altele spontane sau din obișnuință?! Ai spus vorbe neadevărate, 

afirmaţii false sau exagerate, prin care ori ai vrut să scapi basma curată, ori să prezinți o imagine mai 

bună despre tine decât ceea ce ești în realitate. Știi de ce ai făcut asta, nu-i așa? Există ceva în noi, o 

pornire care ne îndeamnă să o luăm pe căi mai puţin cinstite. Există în noi păcat! Îl poți întâlni chiar şi la 

copiii de 2-3 ani. Minciuna este dovada clară a naturii noastre căzute în păcat, cu care ne-am născut 

fiecare dintre noi. De unde știm că minciuna e păcat? „Să nu minți” sau „Să nu mărturisești strâmb 

împotriva aproapelui tău” este cea de-a noua poruncă dată de Dumnezeu pentru noi. Încălcarea oricăreia 

dintre cele zece porunci este neascultare de Dumnezeu, adică păcat. 

De ce mint oamenii? De ce mint copiii? Să descoperim câteva motive împreună! Mulţi oameni 

mint atunci când vor să-şi scape pielea. Când sunt prinşi la colţ, mulţi folosesc minciuna ca pe o metodă 

de scăpare. Poate și tu ai făcut o prostie și, când ai fost prins, ca să nu fii pedepsit, ai mințit ca să scapi! 

O altă categorie de oameni sunt cei care folosesc minciuna ca să-şi creeze o imagine de sine 

falsă, înşelându-i astfel pe cei din jur (arată imaginea cu masca). Oare câţi dintre noi nu pretindem nişte 

lucruri, nu afişăm măşti, încercând să-i impresionăm pe cei din jur? Minți că ai anumite lucruri scumpe 

acasă, sau poate minți că tatăl tău lucrează la poliție, etc.  

Trăim într-o societate căzută în care totul se evaluează după succes şi bani. Calea minciunii este 

o scurtătură folosită de unii pentru a apuca lucruri, laude, poziţii sau succes, pe căi necinstite. Ei doresc 

doar să-și atingă scopul, conform minciunii din dictonul: „Scopul scuză mijloacele”. Însă Dumnezeu ar 

vrea ca scopurile, dorințele noastre să fie de la El, iar mijloacele prin care le împlinim să fie cinstite. 

Ceea ce tu afişezi şi ştii că nu este adevărat, e minciună, pur şi simplu. De aceea, nu te mai 

ascunde, nu mai are rost să arăţi altora o imagine care ştii prea bine că nu e cea adevărată. Fii tu însuți, 

fii cel pe care Dumnezeu l-a creat cu un scop. Oamenii poate te vor crede pentru un timp, dar odată totul 

va ieşi la iveală. Dar mai mult! Dumnezeu te vede indiferent de măştile pe care le porți. Imaginea ta 

trebuie să conteze în faţa lui Dumnezeu, nu a oamenilor!  

 Adevărul spus pe jumătate, ascunderea unei părți a adevărului, ca și în cazul lui Avraam, este tot 

o minciună. Minciuna aduce cu ea alte păcate, cum ar fi: înșelăciunea, cearta, invidia, bârfa, disprețul, 

indiferența față de alții. Toate acestea sunt păcate înaintea lui Dumnezeu și El le va pedepsi într-o zi. 

 Însă minciuna din viața ta poate avea consecințe imediat sau mai târziu, când adevărul va ieși la 

iveală.  
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 Îți amintești de povestea cu Pinochio? (arată imaginea lui Pinochio). Urmările minciunii apăreau 

imediat pe fața lui Pinochio prin creșterea nasului și asta a fost un lucru bun care l-a ajutat să-și vadă 

problema. Însă Dumnezeu ar vrea ca tu să renunți la minciună știind că păcatul te duce la moarte.  

Dumnezeu te vrea sincer și neprefăcut, un copil care să îți recunoști slăbiciunile, să ai curajul să 

nu te ruşinezi de felul în care EL te-a creat şi de locul în care te-a aşezat în lume. Când vom muri, 

măştile vor cădea și vom avea mult de suferit. De ce? Pentru că nu am spus adevărul şi am ales căile 

lumii, compromisul şi minciuna. Astfel, noi am preferat succesul ușor şi părerile celor din jur, în loc să 

trăim cum a vrut Dumnezeu şi să ne bucurăm de binecuvântarea Lui. 

Avraam a mințit cu intenția bună de a-și scăpa viața. Însă minciuna, oricât de bune intenţii ar 

părea să aibă, nu poate fi justificată în ochii lui Dumnezeu. Ea nu face bine și are urmări. Minciuna nu se 

potrivește de loc cu trăirea creştină. Dumnezeu este trist atunci când noi, în loc să ne încredem în El şi să 

ne rezolvăm problemele cu ajutorul Lui, alegem în mod voit minciuna. Când renunţi la adevăr, tu treci 

de partea lui Satan, îți lași identitatea dorită de Dumnezeu şi folosești minciuna, ca să îți împlinești 

scopurile. 

 Știi al cui ești tu când minți? Să citim împreună în Ioan 8:44 ca să descoperim ce spune Domnul 

Isus despre mincinoși: „Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la 

început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de cîte ori spune o 

minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” 

Satan, tatăl minciunii, cu siguranţă minte pe mulţi oameni şi astăzi. Mulţi spun: „Dumnezeu nu 

mă poate ierta pentru ceea ce am făcut sau El nu mă poate iubi pentru că am mințit atâta lume.” Fals! 

Adevărul este spus chiar în 1 Ioan 1:9 „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să 

ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” Dumnezeu l-a iertat pe Avraam pentru 

minciuna lui, când acesta și-a cerut iertare. Însă uită-te la suferința și durerea aduse în viața lui și a celor 

din jur din cauza păcatului lui! 

De aceea, cere-ți și tu iertare pentru minciunile pe care le-ai spus în viața ta! Încrede-te azi în 

Domnul Isus, Cel care a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14:6). Întâlnirea cu Isus,  

Adevărul Întrupat, te va ajuta să nu te mai lași înşelat de minciunile lumii, să trăiești cu adevărat şi să te 

bucuri de binecuvântarea Lui, atât aici cât şi în veşnicii. 

Biblia ne arată că, cei care sunt cinstiți și stau în picioare pentru adevăr, sunt foarte prețuiți de 

Dumnezeu. Însă, dacă spui adevărul, vei fi prețuit și de părinții tăi, de profesori și de toți cei din jurul 

tău. De aceea, ascultă azi îndemnul să te lași de minciună și să te încrezi în Isus, Adevărul Suprem!  

 


