
Predica de pe Munte - Fericirile

Într-o zi au venit mulți oameni să-L audă pe Iisus vorbind. Acesta a venit și le-a vorbit de pe munte, 
pentru a ne arăta că Dumnezeu este pretutindeni și ne aude întotdeauna rugăciunile. Iisus ne-a spus 
aici tot ceea ce avem nevoie să știm pentru a fi buni creștini, care fac numai bine și găsesc fericirea 
adevărată. În fiecare duminică, în timpul Sfintei Liturghii, preotul ne amintește cele nouă instrucțiuni 

denumite Fericiri. Iisus ne spune că trebuie să gândim și să ne comportăm într-un anumit mod pentru a 
putea găsi pacea și fericirea adevărate, și că putem atinge acest scop numai cu ajutorul lui Dumnezeu.
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–Fericirile–
1. Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor 

este împărăția cerurilor.

2. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor 

mângâia.

3. Fericiți cei blânzi, că aceia vor 

moșteni pământul.

4. Fericiți cei ce flămânzesc și 

însetează de dreptate, că aceia se vor 

sătura.

5. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor 

milui.

6. Fericiți cei curați cu inima, că aceia 

vor vedea pe Dumnezeu.

7. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii 

lui Dumnezeu se vor chema.

8. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, 

că a lor este împărăția cerurilor.

9. Fericiți veți fi voi când vă vor ocări și 

vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău 

împotriva voastră, mințind pentru mine.

Bucurați-vă și vă veseliți, că plata 

voastră multă este în ceruri.

+ + + +

1.  Trebuie să înțelegem că, fără Dumnezeu în 

viețile noastre, suntem toți săraci.

2.  Trebuie să cerem iertare pentru păcatele noastre 

și să-L primim din nou pe Dumnezeu în inimile 

noastre.

3.  Trebuie să fim blânzi și buni, iar în același timp 

trebuie să trăim ferm convinși de învățăturile lui 

Dumnezeu.

4.  Vom găsi fericire numai cu ajutorul lui Dum-

nezeu, așadar, trebuie tot timpul să căutăm 

modalități de a ne apropia de El.

5.  Trebuie să fim plini de compasiune și să îi ajutăm 

pe cei care nu Îl au pe Dumnezeu în inimile lor 

să își dea seama că nu există decât o singură 

cale către fericire, anume, alături de Dumnezeu.

6. Cel mai bine este să trăim cu inima curată,   

 deoarece aceasta ne va apropia de Dumnezeu.

7. Dacă îi ajutăm pe alții să aibă pace în viețile   

 lor, și noi vom avea pace în inimile noastre.

8.  Indiferent de ce spun alții, trebuie întotdeauna să 

urmăm calea spre Dumnezeu.

9.  Uneori este dificil să facem ceea ce trebuie, 

dar acesta este singurul mod de a găsi pacea 

adevărată și fericirea alături de Dumnezeu.

+  Dacă vom urma dorințele lui Dumnezeu, vom 

găsi pacea interioară, bucurie și fericire, și vom fi 

cu adevărat binecuvântați în Împărăția Cerurilor.

Când a văzut Iisus noroadele, S-a suit pe munte; și 
după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. 
Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ″... 
[Fericirile] … Așa că, oricine va strica una din cele 
mai mici din aceste porunci, și va învăța pe oameni 

așa, va fi chemat cel mai mic în Împărăția ceruri-
lor; dar oricine le va păzi, și va învăța pe alții să le 

păzească, va fi chemat mare în Împărăția cerurilor.″   
Matei 5:1-19



Urmați 
instrucțiunile lui 

Iisus pentru a găsi 
fericirea adevărată 

și pentru a reuși 
să ajungeți de la 

pământ la 
Împărăția Cerurilor.

RUGĂCIUNE – Fericirile
Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor.

Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.

Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.

Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia fii lui Dumnezeu se vor chema.

Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor.
Fericiți veți fi voi când vă vor ocări și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine.

Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri.

Numele:____________________________________    Data:________________________
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Scopul lecției: Copiii să înțeleagă semnificația îndrumărilor lui         
Iisus pentru a găsi fericirea și pentru a fi cu adevărat 
binecuvântați.

Într-o zi au venit mulți oameni să-L audă pe Iisus vorbind. Acesta a venit și le-a vorbit de pe 
munte, pentru a ne arăta că Dumnezeu este pretutindeni și ne aude întotdeauna rugăciunile. 
Iisus ne-a spus aici tot ceea ce avem nevoie să știm pentru a fi buni creștini, care fac numai 
bine și găsesc fericirea adevărată. În fiecare duminică, în timpul Sfintei Liturghii, preotul ne 
amintește cele nouă instrucțiuni denumite Fericiri. Iisus ne spune că trebuie să gândim și 
să ne comportăm într-un anumit mod pentru a putea găsi pacea și fericirea adevărate, și că 
putem atinge acest scop numai cu ajutorul lui Dumnezeu.

Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor. Trebuie să înțelegem că, fără Dumne-
zeu în viețile noastre, suntem toți săraci.
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Trebuie să cerem iertare pentru păcatele noastre 
și să-L primim din nou pe Dumnezeu în inimile noastre.
Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Trebuie să fim blânzi și buni, iar în același 
timp trebuie să trăim ferm convinși de învățăturile lui Dumnezeu.
Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Vom găsi fericire nu-
mai cu ajutorul lui Dumnezeu, așadar, trebuie tot timpul să căutăm modalități de a ne apro-
pia de El.
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Trebuie să fim plini de compasiune și să îi ajutăm pe 
cei care nu Îl au pe Dumnezeu în inimile lor să își dea seama că nu există decât o singură 
cale către fericire, anume, alături de Dumnezeu.
Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Cel mai bine este să trăim cu inima 
curată, deoarece aceasta ne va apropia de Dumnezeu.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Dacă îi ajutăm pe alții să aibă 
pace în viețile lor, și noi vom avea pace în inimile noastre.
Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Indiferent de ce spun alții, 
trebuie întotdeauna să urmăm calea spre Dumnezeu.
Fericiți veți fi voi când vă vor ocări și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, 
mințind pentru mine. Uneori este dificil să facem ceea ce trebuie, dar acesta este singurul 
mod de a găsi pacea adevărată și fericirea alături de Dumnezeu.
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Dacă vom urma dorințele lui Dum-
nezeu, vom găsi pacea interioară, bucurie și fericire, și vom fi cu adevărat binecuvântați în 
Împărăția Cerurilor.

Când a văzut Iisus noroadele, S-a suit pe munte; și după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au ap-
ropiat de El. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ″... [Fericirile] … Așa că, oricine 
va strica una din cele mai mici din aceste porunci, și va învăța pe oameni așa, va fi chemat 
cel mai mic în Împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi, și va învăța pe alții să le păzească, va 
fi chemat mare în Împărăția cerurilor.″   Matei 5:1-19

Cereți copiilor să completeze labirintul. 

Cu Fericirile Iisus ne învață să ne pară rău de greșelile noastre, să fim blânzi și buni, plini de 
compasiune și ajutători, și să trăim cu inimile curate.

Trebuie să urmăm învățăturile lui Dumnezeu indiferent de cât de greu ne-ar fi și indiferent de 
ceea ce spun alții. Fără Dumnezeu în inimile și viețile noastre suntem toți săraci. 

Dacă urmăm dorințele lui Dumnezeu, vom găsi pacea interioară, bucurie, fericire, și vom fi cu 
adevărat binecuvântați în Împărăția Cerurilor. 
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