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Introducere
Această lecţie biblică a fost scrisă cu scopul de a învăţa pe copii despre dragostea și grija lui Dumnezeu 

pentru ei, în mod deosebit atunci când se confruntă cu situaţii dificile în viaţa lor. Lecţia se poate aplica atât 
copiilor mântuiţi, cât și celor nemântuiţi. 

Obiectiv
Pentru această lecţie este dat un obiectiv care să te ajute să urmărești ce dorești să se întâmple cu 

ajutorul lui Dumnezeu în viaţa copiilor. Obiectivul exprimă dorinţa și scopul învăţătorului. Nu garantează în 
mod automat atingerea lui. Obiectivul acestei lecţii este acesta: „Copiii să înţeleagă că Satana este un dușman 
puternic și să facă trei pași pentru a-l învinge“ – aceasta este rugăciunea învăţătorului, dorinţa și scopul cu 
care predă, dar numai Duhul Sfânt poate face ca aceste lucruri să devină reale în viaţa copiilor.

Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu ţi-ai împlinit 

responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din aceste povestiri, și să îi 
duci mai departe, arătându-le ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu vei reuși să te ocupi 
într-o singură lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea a fost ales un singur 
adevăr central (AC). Predarea adevărului central a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, iar pentru a te ajuta 
în pregătirea lecţiei, aceste părţi au fost marcate cu iniţialele AC. Ele sunt marcate și în planul lecţiei.

Vei observa faptul că adevărul central are notat alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta cărei 
categorii de copii se potrivește aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat în text de 
expresii ca: „Dacă nu ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatele …“ sau „Dacă ești mântuit, 
atunci tu …“

Linia verticală laterală scoate în relief aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile la nevoile 
copiilor cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai fete, 
sau poate aplicaţia se potrivește unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai copii mici. Fă 
schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu să fie 
aplicat la viaţa lor.

Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda 

Domnului Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată că L-au primit în inima lor 
pe Isus Hristos, ca Mântuitor. Totuși, vor fi alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să facă și ei pasul acesta, 
dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, și de aceea au nevoie de ajutor sau de încurajare în a ști cum să 
procedeze. 

În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, vor fi momente în care ei vor dori un sfat referitor la o situaţie 
grea, sau au nevoie de o clarificare cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; poate sunt într-o 
situaţie în care nu știu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate au dorinţa să-ţi spună o problemă pe 
care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu ești singurul lor sfătuitor creștin.

Din aceste motive este important ca ei să știe că pot veni oricând să vorbească cu tine. Spune-le când și 
unde să vină, atunci când vor să vorbească cu tine.

În sfârșit, este esenţial ca acei copii care nu sunt mântuiţi să nu considere venirea lor la tine drept venirea 
la Domnul Isus. De aceea, nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în același timp în care faci invitaţia 
pentru venirea la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă au venit mai 
întâi la tine, sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au așteptat să vorbească cu tine.
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Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Dorești într-adevăr să trăiești pentru Domnul Isus, dar nu știi cum să vii la El? Mă bucur că pot să-ţi 

explic ce spune Biblia. Vino să vorbești cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de 
reper). Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut bucuros să înţelegi 
mai bine cum poţi veni la El. Deci vino și stai de vorbă cu mine lângă …“

Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, și nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o poţi 

face acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să știu dacă și tu te-ai 
încrezut în Isus Hristos, ca Domn și Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine și să te ajut.“

Metode de predare
Copiii care trăiesc în situaţii dificile sunt adesea rebeli, și greu de stăpânit în timpul orei. De aceea, au fost 

folosite metode variate pentru a implica copiii, a le menţine atenţia și a întări procesul de învăţare. Metodele 
includ povestiri, întrebări, interviuri, studiu de grup, lecţii cu obiect, joc de roluri, etc. Învăţătorul trebuie să-și 
pregătească bine lecţia dinainte, întrucât uneori va avea nevoie de cooperarea altor ajutoare, de exemplu la 
jucarea pe roluri a unei scenete biblice, etc.

Verset de memorat
În această lecţie este sugerat un verset biblic.

Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie adevărul central pe o bucată de carton (folosește litere mici de tipar, ca și copiii mici să poată citi 

cu ușurinţă cuvintele) sau folosește-l pe cel din cartea de idei (din pachetul aferent lecţiei, de la AMEC). Pune 
cartonul pe tablă înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru prima dată adevărul 
central în lecţie.

Ajutoare suplimentare
În dreapta și în stânga textului sunt ajutoare suplimentare. Sunt date informaţii contextuale și idei 

facultative, prin care poţi atrage interesul la lecţia predată. 
Aceste idei au fost gândite pentru integrarea unor stiluri diferite de predare. Pentru o învăţare eficientă, 

unii copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să vorbească, alţii să pipăie sau să 
mânuiască ceva, iar alţii au nevoie să participe activ. 

Folosește aceste idei la grupul tău în măsura în care îţi permite timpul.

Întrebări de recapitulare
Această lecţie are câteva întrebări de recapitulare la sfârșit. Ele pot fi folosite după predarea lecţiei sau 

săptămâna următoare, înainte să predai o altă lecţie.
Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate fi ocazia ideală de a fixa cele predate, 

iar în același timp el este și distractiv pentru copii. Folosește acest timp:
1. Pentru a afla cât au înţeles și cât își amintesc copiii din materialul predat;
2. Pentru a te ajuta pe tine însuţi să știi ce trebuie să accentuezi mai mult, astfel încât copiii să-și 

reamintească mai ușor;
3. Pentru a avea un timp relaxant și plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia și așteaptă cu nerăbdare 

partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mult mai mult decât o  competiţie, el 
este și un timp de învăţare.

În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă și întrebări din cântări, din 
verset sau din alte lucruri pe care le predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile 
programului.
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aferent lecţiei sau scrie pe 4 cartonașe câte una 
din următoarele întrebări: „Cine este dușmanul 
nostru?“; „Cum știm că el există cu adevărat?“; 
„Ce dorește Satana să ne facă?“; „Cum dorește el 
să ne distrugă?“ Pune aceste întrebări în cele 4 
plicuri. Împarte plicurile la patru copii – ei trebuie 
să le deschidă la timpul potrivit. Atunci când îi 
vine rândul, roagă copilul să citească întrebarea 
și să pună pe tablă una din cele patru părţi ale 
puzzle-ului. Apoi lipește pe planșă și întrebările 
scrise. După ce sunt așezate toate, cele patru 
imagini vor forma un leu.

 � Adevărul central scris pe un carton sau folosește-l 
pe cel din pachetul aferent.

 � Două scobitori și un cui mare.

Metode de predare

Această lecţie nu se bazează în mod special 
pe o povestire biblică, deși cuprinde o scenă din 
viaţa lui Petru. În schimb, sunt tratate versetele din 
1 Petru 5:8-9a (versetul de memorat). Pune versetul 
vizualizat într-un loc vizibil pentru toţi copiii. Fă 
referire la el în mod constant, găsind răspunsuri 
în acest text. Ca metode de predare sunt folosite 
întrebări, joc de roluri și o lecţie cu obiect. În lecţie 
este inclusă și recapitulare pentru a reîmprospăta 
ceea ce au ascultat copiii în timpul lecţiei. 

Schiţa lecţiei

Introducere
Un leu care urmărește o gazelă

Desfăşurarea evenimentelor

1. Satana este ca un leu care încearcă 
să ne distrugă ACN

2. Pentru a-l înfrânge, noi trebuie 
să stăm tari în credinţă ACN

3. „Fiţi treji și vegheaţi“ ACM

4. Împotriviţi-vă Diavolului ACM

5. Promisiunea lui Dumnezeu 
„ … el va fugi de la voi“ Iacov 4:7 

Concluzie
Împreună cu Domnul Isus 
putem fi biruitori ACN, ACM

Texte biblice pentru învăţător 

1 Petru 5:8-9; Luca 22:31-34, 54-62; Iacov 4:7 

Adevăr Central

Domnul Isus ne dă putere ca să ne împotrivim lui 
Satana.

Aplicaţie

Nemântuit: Încrede-te în Domnul Isus, ca să te 
salveze de sub puterea lui Satana.

Mântuit: Încrede-te în Domnul Isus, ca să îţi dea 
putere să te împotrivești atacurilor lui 
Satana.

Obiectiv

Copiii să înţeleagă că Satana este un dușman 
puternic și să facă trei pași pentru a-l birui. 

Unde poate fi folosită lecţia?

Această lecţie a fost scrisă pentru copiii care se 
confruntă cu ispite de toate felurile, dar are aplicaţie 
specială pentru copiii mai mari, care sunt ispitiţi să 
fure, să consume alcool sau chiar droguri, cedând 
astfel presiunii anturajului. Foarte important! Dacă 
știi că aplicaţiile acestea nu se potrivesc grupului tău, 
adaptează textul nevoilor copiilor cu care lucrezi. 
Ispitele copiilor din grupul tău ar putea fi: să mintă, 
să creeze probleme la școală sau să necăjească alţi 
copii care sunt diferiţi de ei ca naţionalitate, etnie 
sau culoare. În astfel de cazuri, fă aplicaţia la lecţie 
după cum este nevoie. Lecţia poate fi folosită și 
pentru a evangheliza, dar conţine multă învăţătură 
pentru copiii mântuiţi.

Verset de memorat

„Fiţi treji și vegheaţi! Pentru că potrivnicul 
vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, 
și caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în 
credinţă“ (1 Petru 5:8-9a).

Este recomandat să predai versetul după 
predarea lecţiei.

Ajutoare vizuale

 � Planșe: 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 4, 5.
 � Planșele 2a, 2b, 2c, 2d trebuie scoase și tăiate, 

pentru a avea patru planșe. Folosește blu-tack 
pentru a lipi planșele pe tablă. 

 � Pregătește patru plicuri numerotate de la 1 la 4. 
Folosește cartonașele cu întrebări din pachetul 

Învinge-ţi dușmanul
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Lecţia

Planşa 1
Ai văzut vreodată la televizor un documentar despre un leu care-și 

vânează prada? Poate că ai văzut o emisiune despre animale, despre 
un leu care vânează gazele în Africa. Leul pândește întins în iarba 
înaltă, apoi sare dintr-o dată și urmărește gazela. De obicei leul prinde 
bietul animal, îl omoară, iar apoi îl mănâncă. 

Întotdeauna ne pare rău de gazelă, pentru că ea pare așa de 
neajutorată în faţa dușmanului atât de mare și de puternic, leul.

Biblia ne spune că și noi avem un dușman puternic. De fapt, Biblia 
îl compară cu un leu. Să citim ce scrie în 1 Petru 5:8 „ … Diavolul, dă 
târcoale ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită.“ 

Chiar aici găsim un lucru foarte important de știut. Dumnezeu 
ne dă putere pentru a ne împotrivi lui Satana. Dumnezeu este 
atotputernic. El este mult mai puternic decât Satana. 

Planşele 2a, 2b, 2c, 2d
Cheamă copilul cu plicul nr. 1. 

Cine este dușmanul nostru? 
Pune planşa 2a pe tablă şi cartonaşul cu întrebarea (lipeşte-le cu blu-tack).

Da, dușmanul nostru este Satana sau Diavolul. Să vedem cât de 
repede ghiciţi ce va arăta puzzle-ul. 

Unii oameni cred că Satana nu există, deoarece nu îl pot vedea sau 
auzi. 
Cheamă copilul cu plicul nr. 2.

Cum știm că el există cu adevărat?
Pune planşa 2b pe tablă şi întrebarea.

Sunt multe căi prin care putem ști că Satana există, iar cea mai 
bună dintre ele este să citim despre el în Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia. Acolo este scris foarte clar că Satana există cu adevărat.
Citeşte 1 Petru 5:8 din nou.

Cheamă copilul cu plicul nr. 3.

Ce dorește Satana să ne facă?
Pune planşa 2c pe tablă şi întrebarea.

Da, el dorește să ne înghită. Aceasta nu înseamnă că Diavolul 
dorește să ne mănânce, ci că el dorește să ne distrugă. 

Unii oameni râd și fac glume despre Satana. Dar dacă ne gândim 
la el ca la un leu, ne dăm seama că nu este un subiect de care să 
râdem. Satana este dușmanul lui Dumnezeu, dar și al tău. El dorește să 
te distrugă.
Cheamă copilul cu plicul nr. 4.

Cum dorește el să ne distrugă?
Pune planşa 2d pe tablă şi întrebarea.

Acum puteţi vedea planșa întreagă, care îl arată pe Satana ca un 
leu. El vrea să ne distrugă, ispitindu-ne să facem lucruri rele, care nu-I 

Întrebarea 2

Citește tu (sau un copil mai mare, 
care s-a pregătit dinainte) versetul 
din Biblie.

Arată adevărul central. 

Metodă de predare: întrebări și 
răspunsuri

Întrebarea 1

Întrebarea 3

Întrebarea 4
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plac lui Dumnezeu. El încearcă să ne facă să păcătuim. Satana este 
acela care pune gânduri rele în inima și în mintea ta. El îţi șoptește: 

„Când te cheamă mama ta, fă-te că nu auzi .“
„Ia niște bani din sertar. Nimeni nu le va simţi lipsa.“
„Privește filmul acela murdar.“
„Încearcă pastilele acelea etnobotanice! Ce contează că părinţii 

te-au avertizat să nu iei niciodată așa ceva. Poate sunt periculoase, dar 
îţi vor da o stare de exaltare. Unii din prietenii tăi le-au încercat deja.“ 

„Bea o bere, chiar dacă părinţii ţi-au spus să nu faci asta. Ești mare,  
nu mai trebuie să-i asculţi.“

Ai avut vreodată asemenea gânduri? Ele sunt trimise de Satana. Ai 
făcut vreodată ceea ce ţi-a sugerat el? Când ai făcut astfel de lucruri, 
ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Păcatul te desparte de Dumnezeu, 
iar dacă vei continua să păcătuiești astfel, Dumnezeu te va pedepsi, 
trimiţându-te departe de prezenţa Lui pentru totdeauna. 

Planşa 3
Cum putem să-l biruim pe Diavolul sau pe Satana, așa cum este 

el numit uneori în Biblie? Să ne întoarcem la versetul din Cuvântul lui 
Dumnezeu și să vedem ce ne spune Dumnezeu prin acest verset. 

Dumnezeu ne spune să fim „tari în credinţă“ (1 Petru 5:9a). 
Ce înseamnă aceasta? A „avea credinţă“ înseamnă să te încrezi în 
cineva. Nici unul dintre noi nu suntem suficient de puternici ca să 
ne împotrivim lui Satana numai prin puterea noastră. Trebuie să ne 
încredem în Cineva să ne ajute, Cineva care este mult mai puternic 
decât Satana. Cine este Acela? Această Persoană este Domnul Isus 
Hristos. Să fim „tari în credinţă“ înseamnă să fim convinși și ferm 
încredinţaţi că El este puternic și poate să ne ajute. 

Să ne imaginăm că ești într-o junglă și te urmărește un leu. Nu 
cred că aceasta se va întâmpla vreodată, dar să ne imaginăm doar. La 
un moment dat reușești să te urci pe o stâncă foarte înaltă, la care leul 
nu poate ajunge. Stai pe stânca aceea și nu te temi de leu. 

Într-un fel, aceasta este imaginea a ceea ce trebuie să faci, ca să 
scapi de sub puterea celui rău, Satana. În unele părţi din Biblie, Domnul 
Isus este numit „Stânca mântuirii noastre“. Ca să fii eliberat de sub 
puterea lui Satana trebuie să alergi la Domnul Isus. Tu nu ești îndeajuns 
de puternic ca să te împotrivești singur lui Satana. Dar încrede-te în 
Domnul Isus – El este atotputernic. Domnul Isus este mult mai puternic 
decât Satana și El te poate ajuta să învingi atacurile Diavolului. 

Domnul Isus a plătit un preţ foarte mare, pentru a putea să 
te mântuiască. Tu meriţi să fii pedepsit de Dumnezeu din pricina 
păcatului tău. Dar Domnul Isus a luat asupra Lui pedeapsa groaznică a 
păcatelor noastre și a murit pe cruce, deși El nu a făcut niciodată ceva 
rău. Dumnezeu L-a înviat din morţi, iar acum Domnul Isus este viu 
pentru totdeauna și El te poate salva de păcatele tale și de sub puterea 
dușmanului tău, Diavolul.

Roagă-te Domnului Isus din toată inima și spune-I astfel: „Doamne 
Isuse, știu că nu sunt suficient de puternic ca să-l înving pe Satana. El 
dorește să mă distrugă și să mă despartă de Tine pentru totdeauna. 
Deseori am făcut ceea ce este greșit și ceea ce el m-a ispitit să fac. 
Mulţumesc că ai murit pentru mine pe cruce. Schimbă-mi viaţa și 
mântuiește-mă !“

ACN

ACN
Arată versetul de memorat scris. 
Pune-l într-un loc ușor vizibil pentru 
toţi copiii.

Arată cartonul cu adevărul central.
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Dacă te rogi astfel Domnului din toată inima, fii sigur că El te aude 
și te mântuiește. Noi avem promisiunea Lui că: „… oricine va chema 
numele Domnului, va fi mântuit“ (Romani 10:13).

Dacă dorești să te încrezi în Domnul Isus ca Mântuitor al tău 
personal, dar nu știi sigur cum să faci aceasta, vino la mine la sfârșitul 
programului și spune-mi. În timp ce copiii se joacă un joc, eu voi vorbi 
cu tine și îţi voi arăta cum poţi să Îl primești chiar astăzi pe Domnul Isus 
ca Mântuitor.

Planşa 4
Să ne întoarcem la verset și să vedem ce ne mai spune Dumnezeu 

în Cuvântul Lui. Iată o frază scurtă: „Fiţi treji, și vegheaţi …“ (1 Petru 
5:8a). „Treaz“ înseamnă stăpân pe sine, vigilent, atent. Îmi poate spune 
cineva ce înseamnă să „veghezi“? 
Permite copiilor să răspundă.

A „veghea“ înseamnă a fi conștient de pericol, a fi atent la atacurile 
lui Satana și a te gândi cum să îl înfrângi. Dumnezeu l-a călăuzit pe 
apostolul Petru să scrie aceste cuvinte. Mă întreb dacă Petru a vegheat 
la atacurile Satanei. Nu, nici chiar Petru nu a fost mereu atent!

Petru a fost unul din prietenii apropiaţi ai Domnului Isus, ales de 
Domnul să stea lângă El și să înveţe de la El. După trei ani și jumătate 
petrecuţi cu ucenicii Săi, sosise timpul ca Domnul Isus să sufere și să 
moară. El urma să ia asupra Lui pedeapsa pe care noi o meritam pentru 
toate lucrurile rele pe care le-am făcut. El urma să fie omorât într-un 
mod brutal. El le-a spus ucenicilor acest lucru, și Petru a răspuns 
imediat: „Doamne, cu Tine sunt gata să merg chiar și în temniţă, și la 
moarte“ (Luca 22:33). A fost mândru, și s-a lăudat cu puterea lui. 

Domnul Isus s-a întors către el și i-a răspuns trist: „Petre, îţi spun 
că nu va cânta astăzi cocoșul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă 
cunoști“ (Luca 22:34).

Chiar în seara aceea au venit soldaţii romani și L-au arestat pe 
Domnul Isus. Petru urmărea de departe ce se întâmpla. O slujnică a 
spus celor adunaţi acolo: „Şi omul acesta era cu El.“ (Luca 22:56) 

Petru a minţit, spunând: „Femeie, nu-L cunosc“ (Luca 22:57). Alţi 
doi oameni au spus că știu că Petru este unul din cei care Îl urmau pe 
Isus. Petru insista însă că nu Îl cunoaște pe Domnul Isus. A treia oară, 
Petru a început chiar să vorbească urât. Chiar atunci a cântat cocoșul, și 
Petru și-a amintit ce îi spusese Domnul Isus. I-a fost rușine, a ieșit afară 
și a plâns cu amar. El nu a fost atent la atacul lui Satana, și a fost prins în 
capcana lui.

Chiar și aceia care Îl au pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor personal 
vor fi ispitiţi de Satana. Trebuie să fim treji și să veghem; altfel, la fel ca 
Petru, vom cădea pradă ispitei de a minţi, de a vorbi urât, de a fi mândri 
și de a ne lăuda. Satana încearcă mereu să ne facă să păcătuim, să ne 
îndepărteze de Dumnezeu și să ne distrugă. Asta a vrut el și cu Petru – 
să-l facă să-și piardă credinţa – dar nu a reușit. 

Mai târziu Petru a învăţat să se încreadă în Domnul Isus, pentru 
a avea putere să fie atent și să învingă ispita. El a făcut multe lucruri 
bune, în situaţii dificile. 

ACM

Fii disponibil pentru sfătuire.

Arată spre versetul de memorat.

Metodă de predare: povestire din 
viaţa lui Petru
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Planşa 5
Pentru a-l înfrânge pe Satana noi trebuie:
1. Să fim tari în credinţă.
2. Să veghem.
3. Să ne împotrivim (1 Petru 5:9a).
Să ne împotrivim înseamnă să spunem „Nu“, să nu ascultăm și să 

nu ne supunem lui Satana. Pentru a putea face aceste lucruri în viaţa 
ta, trebuie să ceri ajutor Domnului Isus. Cu ajutorul Lui vei putea spune 
„Nu“ lui Satana, care va încerca prin alţi oameni să te ispitească să faci 
rău. Tu trebuie să le spui și acestor oameni „Nu“.

Să ne imaginăm situaţii când ești ispitit să faci rău, și ne vom 
gândi, dar vom și exersa, cum poţi să spui „Nu“. 

a. Haideţi să ne imaginăm că ești într-un magazin, și un băiat 
care este cu tine îţi spune: „Nu se uită nimeni la noi, hai să 
luăm o ciocolată. O punem repede în buzunar. Pun pariu că 
ţi-e frică.“
Cum răspunzi acestui băiat? Dacă Îl iubești pe Domnul Isus, 
poţi răspunde așa: „Nu, nu îmi este frică, dar eu vreau să fac 
ceea ce-I place lui Dumnezeu. Nu pot să fac ce îmi spui tu.“
În acest moment fă o mică scenetă. Tu, învăţătorul, eşti „prietenul rău“. Sau dacă 
ai copii creştini cu o mărturie bună în grup, unul din ei poate juca acest rol. Dacă 
nu ai copii creştini în grup, joacă tu rolul prietenului rău şi un ajutor sau gazda 
grupului să ia rolul copilului creştin care rezistă ispitei. 

b. Hai să ne imaginăm acum că ești la ziua de naștere a unui 
prieten, și un om mai în vârstă care este acolo îţi spune, 
„Hai să îţi dau o bere. Ești destul de mare – poartă-te ca un 
adevărat bărbat. Sau ești tot un bebeluș?“
Cum vei rezista acestei ispite? Este puţin greu, pentru că 
nu vrei să fii obraznic cu acest om care poate crede că este 
amabil cu tine. Însă tu vrei să-i faci cunoscut că dacă bei 
bere nu dovedești prin aceasta că ești „bărbat“. Dacă te-ai 
încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, poţi spune așa: 
„Mulţumesc pentru amabilitate. Dar nu cred că dovedesc că 
sunt bărbat consumând alcool. Vreau să îmi păstrez corpul 
puternic, și nu vreau să încep să beau. Oricum, mulţumesc.“
Fă această scenetă. Explică copiilor că a spune „Nu“, nu înseamnă că eşti slab, 
ci puternic. 

c. Părinţii tăi ţi-au dat voie să mergi la un meci de fotbal cu unii 
din prietenii tăi. După ce ţi-ai plătit biletul, mai ai încă ceva 
bani în buzunar. În timp ce aștepţi ca meciul să înceapă, un 
tânăr din mulţime îţi șoptește: „Vrei să cumperi o ‘pastilă‘?“ Îţi 
va da o stare extraordinară de exaltare! Are efect super și ţi-o 
vând foarte ieftin.“
Ce vei răspunde? Nu poţi să minţi spunând că nu ai bani. Vei 
avea curajul să spui „Nu, mulţumesc, eu sunt creștin și nu 
consum droguri“? S-ar putea ca tânărul acela să-ţi răspundă 
foarte urât, dar pentru aceasta trebuie să fii pregătit și să îi dai 
un răspuns potrivit.
Fă această scenetă, tu fiind cel care vinde droguri. După ce copilul creştin 
răspunde „nu“, spune-i nişte replici de genul „Fricosule“ sau „Eşti un bebeluş“. 
Învaţă-l pe copilul creştin să nu reacţioneze agresiv. Repetă sceneta de câteva 
ori pentru ca în situaţii similare copiii să ştie cum să reacţioneze.

ACM
Metodă de predare: joc de roluri

Metodă de predare: recapitulare

Arată spre versetul de memorat.
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Să ne gândim la cei trei pași pe care trebuie să îi facem pentru a-l 
înfrânge pe Satana. 

1. Să fim tari în credinţă – aceasta înseamnă să ne încredem în 
Domnul Isus ca să ne salveze și să ne ajute.

2. Să veghem la atacurile lui Satana.
3. Să ne împotrivim lui.
În Cuvântul lui Dumnezeu găsim o promisiune minunată pentru 

acești pași. Să ne gândim la ea în timp ce îi facem. Iată ce promite 
Dumnezeu: „Împotriviţi-vă Diavolului, și el va fugi de la voi“ (Iacov 4:7).

Noi nu putem să-l învingem pe Satana doar prin puterea noastră, 
dar prin puterea lui Dumnezeu ne putem împotrivi lui și atunci el va 
fugi de la noi. Nu este acesta un lucru minunat?

Priviţi această scobitoare! Să vedem dacă o puteţi rupe. 
Dă scobitoarea unui copil să o rupă. 

A fost ușor, nu-i așa? Voi pune acum această scobitoare lângă 
acest cui mare și le voi lega împreună.
Pune scobitoarea lângă cui şi leagă-le cu o aţă, apoi dă-le unui copil.

Acum încearcă să rupi scobitoarea. Nu poţi, pentru că este lipită  
de cuiul puternic. 

Mica scobitoare ne amintește cât de slabi suntem noi. Satana 
dorește să ne ispitească să facem rău. El dorește să ne distrugă. El poate 
face acest lucru destul de ușor, pentru că el este puternic. Dar când te 
încrezi în Domnul Isus ca Mântuitor al tău personal, El vine să locuiască 
în tine prin Duhul Său cel sfânt. El este mult mai puternic decât Satana, 
și te poate ajuta să spui „nu“ oricărei ispite. 

În ce situaţie te afli tu? L-ai rugat pe Domnul Isus să fie Mântuitorul 
tău și să te ierte de păcatul tău? Dacă vrei să scapi de sub puterea lui 
Satana, acesta este primul lucru pe care trebuie să îl faci. Chiar acum, la 
terminarea programului, sau când mergi acasă în seara aceasta, poţi să 
te rogi Domnului să te mântuiască. El poate și dorește să facă aceasta. 

Dacă deja te-ai încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, 
roagă-L în fiecare zi să te ajute să veghezi și să spui „Nu“ lui Satana și 
atacurilor lui. Mulţumește-I Domnului Isus că este puternic, și că El te 
poate ajuta să te împotrivești atacurilor Diavolului și să faci ceea ce 
este plăcut înaintea Lui. 

Metodă de predare: recapitulare

Citește versetul din Biblia ta.

Metodă de predare: lecţie cu obiect

ACN

ACM
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Întrebări recapitulative

1. Cum știm cu siguranţă că Satana există, chiar dacă nu îl 
vedem? (Pentru că aşa ne spune Biblia.)

2. De ce în Biblie Satana este comparat cu un leu? (El îşi caută 
mereu prada, este foarte puternic şi crud.)

3. Ce dorește Satana să ne facă? (Să ne distrugă.)

4. Cum încearcă Satana să ne distrugă? (Ne ispiteşte să 
păcătuim.)

5. Biblia ne învaţă că pentru a scăpa de puterea lui Satana noi 
trebuie să fim „tari în credinţă“ (1 Petru 5:9a). Ce înseamnă 
aceasta? (Să ne încredem în Domnul Isus, că El ne salvează şi ne 
ajută să fim puternici.)

6. Care este al doilea lucru important pe care îl învăţăm din 
acest verset din Cuvântul lui Dumnezeu? (Să veghem la 
atacurile lui Satana.)

7. Ce a greșit Petru atunci când nu a fost atent la atacurile lui 
Satana? (A minţit şi a spus că nu Îl cunoaşte pe Domnul Isus.)

8. Care este promisiunea minunată pe care o face Dumnezeu 
copiilor Lui când aceștia se încred în El și se împotrivesc lui 
Satana? („El va fugi de la voi“ Iacov 4:7.)

9. Daţi-mi un exemplu când trebuie să spunem „Nu“ lui Satana. 
(Exemple din text: furatul, consumul de alcool sau droguri. Pot fi 
date şi alte exemple.)

10. Explică semnificaţia ideii cu scobitoarea și cuiul. (Noi suntem 
slabi, cum este scobitoarea, dar împreună cu Domnul Isus 
suntem puternici.)



Paşi pentru sfătuirea copilului 
care vrea să vină la Hristos

1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi 
oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este 
atât de bun pentru a merita cerul; și că plata 
păcatului este moartea veșnică – despărţirea 
de Dumnezeu (Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan 
8:21, 24).

2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul 
fără plată, pentru că Isus a murit în locul 
nostru pe cruce, a fost îngropat și a înviat din 
morţi (Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Cor. 15:3,4).

3. Ajută-l să primească darul mântuirii — pe Isus 
Hristos — încrezându-se în El ca Mântuitor 
personal (Ioan 1:12; Apoc. 3:20).

4. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să 
primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36; 
Apoc. 3:20; Evrei 13:5).

5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei 
10:32). Această mărturisire poate să ţi-o facă 
întâi ţie, apoi altor lucrători, apoi mai târziu 
prietenilor și, dacă circumstanţele permit, 
unui grup sau bisericii.

Fotocopiază, apoi decupează și păstrează în Biblie
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