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Soldatul creştin

Introducere
Manualul
Soldatul creştin a
fost produs de
Biroul European
AMEC, pentru
lucrarea de Provocare a
Adolescenţilor. Face parte dintr-un
ciclu de 5 ani şi asigură material suficient
pentru 12 până la 24 lecţii.

nţi
Ajută-i pe adolescaeţi
să devină sold
creştini

Lecţiile au fost scrise pentru cei de 11-15
ani, dar pot fi adaptate pentru grupuri de
vârstă mai mare. Ele răspund atât nevoile
adolescenţilor mântuiţi, cât şi ale celor
nemântuiţi. Unele lecţii oferă o prezentare
clară a Evangheliei, altele îi ajută pe cei
mântuiţi în umblarea lor cu Dumnezeu, dar
cele mai multe dintre ele sunt o combinaţie a
ambelor.
La începutul
fiecărei lecţii
sunt date
obiective
clare, care se
concentrează asupra
a trei aspecte:

Ţinteşte spre
minţile, inimile şi
mâinile lor

Cunoaştere

Sentimente

Acţiune

Este de o importanţă vitală ca doctrina să nu
fie doar predată, ci şi aplicată cu exactitate.
Adolescenţii trebuie încurajaţi să pună
lecţiile în practică, în viaţa lor de
zi cu zi.
Este oferit şi un obiectiv adiţional NE pentru
a indica modul în care se aşteaptă ca cel
nemântuit să răspundă învăţăturii.

Folosirea
metodelor
variate

Notiţele
pentru
învăţători
sunt marcate
cu litere italice
în textul lecţiei.
Acestea furnizează diferite metode care pot
facilita implicarea adolescenţilor: studii de
caz, jocuri, scenete, interviuri, grupuri de
lucru, etc.
Unele metode cer mult timp. E recomandat
să împarţi lecţiile în două, pentru o folosire
completă a acestora.

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Aceasta indică locul în care lecţia poate
fi împărţită. Dacă învăţătorul doreşte să
predea întreaga lecţie într-o singură sesiune,
va trebui să aleagă ideile care îi vor fi mai
folositoare
pentru grupa sa, lăsând
restul deoparte.

Pregătirea
le
ajutoarelor vizucaru
şi a foilor de lu

Ajutoarele
vizuale şi
foile de lucru
sunt gata
pregătite pentru
toate lecţiile. Sunt
numerotate şi puse împreună,
la sfârşitul manualului. În textul lecţiei este
indicat locul în care acestea trebuie folosite.
De remarcat că ele sunt protejate prin
dreptul de autor şi pot fi folosite doar de
proprietarul manualului.
Dacă ajutoarele vizuale vor fi folosite
într-un grup mic, ele pot fi mărite pe hârtie
sau carton. La un grup mai mare, este mai
bine să le fotocopiezi pe folii pentru a le
folosi pe retroproiector.
Învăţătorul poate folosi şi fişierele
PowerPoint® disponibile pe CD.
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Introducere

La unele ajutoare vizuale nu trebuie arătat
tot conţinutul dintr-odată. Învăţătorul
poate acoperi cu hârtie părţile ajutorului
vizual şi să le descopere progresiv în
timpul lecţiei. Aceasta va ajuta la păstrarea
atenţiei adolescenţilor.
Ajutorul vizual
Sumar poate fi folosit
pentru recapitularea
lecţiilor anterioare
şi pentru explicarea
progresiei. Din nou, e
Ajutor vizual
recomandată arătarea
sumar
secţiunii
pe rând.
Foile de lucru trebuie fotocopiate şi
distribuite adolescenţilor. De remarcat că
unele sunt câte două pe pagină! Ele includ:
idei creative, căutări de cuvinte, rebusuri,
tabele, întrebări, etc. Adolescenţii le pot
completa în timpul programului sau acasă.
Îi va ajuta să recapituleze lecţiile şi să
memoreze punctele principale.

6

Adaugă culoare
prin folosirea
CD-ului

CD-ul
conţine:
♦ Toate
ajutoarele
vizuale în
format Adobe®
Acrobat® PDF şi
Microsoft® PowerPoint®.
♦ Toate foile de lucru în format Adobe
Acrobat PDF®.
Dacă CD-ul nu este în stare de funcţionare
la cumpărare, AMEC îl va înlocui. Ne-am
asigurat că aceste fişiere nu conţin viruşi.
Doar proprietarul acestui material are
dreptul să folosească fişierele.
Credem că acest material va fi o
binecuvântare pentru mulţi învăţători şi
adolescenţi.

c ţ ia
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Soldatul creştin

Războiul spiritual
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
înţeleagă că între Dumnezeu şi Satana are loc
o luptă spirituală.
îşi dea seama că Dumnezeu şi armata Lui
de îngeri sunt mult mai puternici decât
duşmanul.
Îl cinstească pe Dumnezeul atotputernic şi să
conteze pe protecţia Lui.
ceară lui Dumnezeu să îi elibereze din
NE Îifortăreaţa
celui rău.

Introducere: Viermişorii
Pregăteşte ajutorul vizual 1, acoperind
textul din cele două
baloane. La începutul
lecţiei arată ajutorul
vizual întrebând
adolescenţii despre ce
cred ei că vorbesc cei
doi viermişori. Apoi
Ajutor Vizual
descoperă textul şi
citeşte-l.

1

1

Existenţa Lui nu are
început şi nici sfârşit.
El este Dumnezeul
veşnic şi atotputernic
(Psalmul 145:13).
Nimeni din cer sau
de pe pământ nu
Ajutor Vizual
se poate compara
cu El. Dumnezeu
a creat îngerii. Ei
sunt numeroşi şi puternici. Biblia îi
menţionează de aproximativ 300 de ori.
Ei se află sub comanda lui Dumnezeu şi
sunt trimişi de El să slujească creştinilor
(Evrei 1:14). Dumnezeu are o armată pe
care o mobilizează ca să-Şi salveze poporul.
Asta a făcut Dumnezeu când sirienii l-au
atacat pe Elisei. A deschis ochii slujitorului
Său, Elisei, să vadă caii şi carele de foc ale
Domnului. (2 Împăraţi 6:8-23, Psalmul
68:17).

2

Acestui Dumnezeu măreţ i se cuvine toată
gloria şi onoarea! El doreşte să-L iubeşti cu
Într-un anumit fel, suntem şi noi ca aceşti
toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea
viermişori! Avem o percepţie limitată asupra şi puterea ta (Marcu12:30). El ar trebui să
realităţii în care trăim. Sunt lucruri în
aibă primul loc în viaţa ta.
domeniul spiritual pe care nu le vedem, dar
se întâmplă! Biblia ne descoperă faptul că
Metodă: Misiunea îngerilor
între Dumnezeu şi duşmanul Său, Satana,
[Împarte
are loc un război spiritual. Astăzi vom
adolescenţii în
studia din Scriptură ce ne învaţă ea despre
grupuri de câte
Dumnezeu, Satana şi războiul spiritual
trei sau patru.
dintre ei.
Foaie de lucru
Înmânează-le
foaia de lucru
Dumnezeu
1. Trebuie să
[Fotocopiază ajutorul vizual 2 pe hârtie
citească referinţele biblice şi să facă legătura
colorată, decupează săgeţile şi aşează-le
între acestea şi cele trei sarcini principale ale
progresiv pe o tablă.] Dumnezeu este
îngerilor.
Creatorul cerului şi al pământului.

1
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1

Războiul spiritual

FOAIA DE LUCRU 1 RĂSPUNSURI
Misiunea îngerilor

1. Eliberează sau protejează oamenii lui Dumnezeu:
Fapte 12:5-11; Psalmul 91:11-13
2. Proclamă un mesaj de la Dumnezeu:
Luca 1:35; Matei 28:5-6
3. Aplică judecata lui Dumnezeu:
2 Împăraţi 19:35

John Paton

Satana
Sunt două mari pericole când ajungem să
vorbim despre duşmanul lui Dumnezeu,
Satana:
♦ Să ne gândim prea mult la Satana şi la
puterea lui. Unii oameni se gândesc la
Satana în mod continuu şi sunt interesaţi,
cu pasiune, de puterea pe care o are
acesta. Mulţi sunt implicaţi în ocultism,
de exemplu: citirea în palmă, horoscopul,
tarotul, jocuri fanteziste, etc. Toate
acestea pot atrage spre ocultism şi Satana.
Aceasta este foarte periculos! Satana şi
ocultismul ne vor duce în direcţie opusă
faţă de Dumnezeu. Este foarte important
să ne dăm seama că nu doar cei implicaţi
în aceste activităţi sunt ispitiţi de diavolul.
Toţi suntem. De asemenea, Satana
foloseşte multe strategii de atac după cum
vom descoperi mai târziu. Păziţi-vă!

John G. Paton, misionar pionier în insulele
Noile Hebride, a povestit o întâmplare
înfiorătoare care arată grija protectoare a
îngerilor. Într-o noapte, centrul de misiune
unde locuia cu soţia, a fost încercuit de
băştinaşi ostili. Aceştia intenţionau să dea
foc misiunii şi să îi omoare pe cei doi. Toată
noaptea aceea plină de teroare, John şi soţia
♦ Să ne îndoim de existenţa lui. Cealaltă
s-au rugat ca Dumnezeu să îi scape. Dimineaţa
extremă este să te îndoieşti de existenţa
au fost uimiţi să vadă că, în mod inexplicabil,
lui Satana sau să îl consideri ca pe un
atacatorii plecaseră. Ei I-au mulţumit
personaj din desene animate, cu o coadă
Domnului că i-a salvat.
în formă de furcă şi cu coarne. Această
înfăţişare îl transformă pe Satana
Un an mai târziu, şeful tribului s-a întors la
într-o glumă în minţile oamenilor,
Hristos. Dl Paton, amintindu-şi de întâmplarea
determinându-i să se îndoiască de
din acea noapte, l-a întrebat ce i-a oprit pe el
existenţa lui, ca putere demonică. Satana
şi oamenii lui să ardă casa şi să îi ucidă. Şeful
este viu şi activ în această lume. [Nu este
de trib a răspuns surprins: „Cine erau toţi
indicat să ai un astfel de desen animat ca
acei oameni care erau cu voi?“ Misionarul a
ilustraţie, deoarece aşa îşi vor imagina mai
răspuns: „Nu mai era nimeni cu noi, doar eu şi
apoi adolescenţii că arată Satana].
soţia mea.“ Şeful a mărturisit că toţi au văzut
Iniţial, diavolul a fost un înger creat de
mulţi oameni care-i păzeau – sute de oameni
Dumnezeu. Îngerul acesta a locuit în ceruri,
masivi, în haine strălucitoare, cu săbii în mâini.
dar a devenit mândru şi a dorit să preia
Ei formau un cerc în jurul centrului de misiune,
tronul lui Dumnezeu. A fost alungat din
astfel încât băştinaşilor le-a fost frică să atace.
cer din cauza păcatului său şi a devenit
Doar atunci dl Paton şi-a dat seama că
duşmanul lui Dumnezeu – Satana. În Isaia
Dumnezeu trimisese îngerii Săi să îi păzească.
14:13-14, ambiţia şi mândria lui Satana de
Şeful de trib a admis şi el că aceasta era singura
a lua locul lui Dumnezeu sunt arătate clar.
explicaţie posibilă.
Citind aceste versete, observăm cât de des
apar expresiile la persoana întâi („mă voi sui”,
ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
„îmi voi ridica”, etc). Reacţia lui Dumnezeu
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a fost alungarea din ceruri a lui Satana şi a
îngerilor care l-au urmat (Iuda 6).
Denumirile lui Satana dezvăluie trăsăturile
caracterului său. Ispititor, mincinos, ucigaş
– sunt trei dintre modurile în care Biblia
îl descrie. El nu trebuie crezut. Nu te lăsa
păcălit de ceea ce pare atractiv. Mai târziu
vei descoperi alte nume şi caracteristici
ale lui Satana [jocul de la sfârşitul lecţiei].
Aminteşte-ţi că Satana nu este atotputernic
şi atotcunoscător, ca Dumnezeu.
Planul general al lui Satana este să ia locul
lui Dumnezeu în vieţile noastre. Cu o
armată de duhuri rele
şi puteri malefice, el
caută să ne controleze
(Efeseni 6:12). Satana
şi puterile demonice
există cu adevărat!
Sunt reale, planifică
Ajutor Vizual
să-l jefuiască pe
Dumnezeu de gloria
Sa, iar pe noi să ne
controleze. Iată câteva din tacticile folosite
de Satana: [Arată progresiv ajutorul vizual 3].

3

Orbeşte minţile necredincioşilor faţă de
mesajul Evangheliei: 2 Corinteni 4:4
Satana nu doreşte ca oamenii să fie mântuiţi,
aşa că va face tot ce îi stă în putinţă să-i
oprească să înţeleagă Evanghelia. Le va
atrage atenţia cu alte lucruri care nu sunt
importante, ca să nu considere Evanghelia
importantă. Chiar şi atunci când oamenii
arată interes faţă de Evanghelie, el încearcă
să-i împiedice să-L înţeleagă pe Dumnezeu
şi mesajul mântuirii. El doreşte mai degrabă
să-i ţină pe oameni în întuneric, decât să-i
lase să vadă lumina Evangheliei şi să fie
mântuiţi. Dacă încă nu eşti mântuit, sper ca
aceasta să-ţi fie o avertizare despre ceea ce
face Satana în viaţa ta.

Răpeşte Cuvântul lui Dumnezeu: Matei 13:19
Când cineva aude Cuvântul lui Dumnezeu
dar nu-l înţelege, Satana intervine şi răpeşte
Cuvântul din mintea lui. Cuvântul e ca o
sămânţă, când este plantată, răsare ceva.
Satana nu doreşte ca sămânţa Cuvântului lui
Dumnezeu să crească şi în final să producă
convertirea ta, aşa că încearcă să fure ceea
ce ai auzit. Vrea să uiţi tot ce ai auzit din
Cuvânt. Nu-l lăsa să reuşească. În schimb,
lasă înţelegerea Evangheliei să crească, apoi
vino la Hristos pentru a fi mântuit.

Îi ţine pe oameni captivi: 2 Timotei 2:26
Satana îi ţine pe oameni legaţi şi îi face să
trăiască opus voii lui Dumnezeu. O cale
eficientă pentru a-i ţine captivi este să le
sugereze că au destul timp. Poate tu înţelegi
Evanghelia şi doreşti să fii mântuit. Dar
Satana îţi şopteşte: „Da, este un lucru bun,
dar poţi să-l faci mai târziu în viaţă. Acum
distrează-te şi fă ce-ţi place – te vei ocupa
altă dată de mântuire.“ În felul acesta, te
va prinde în capcană şi vei vedea că, cu cât
vei înainta în vârstă, elibererea de puterea
păcatului şi a lui Satana va fi mai grea.
Morala este evidentă: vino la Domnul Isus
acum (2 Corinteni 6:2)! Nu-l asculta pe
duşman, devenind astfel prizonierul lui.
Vino la Isus cât eşti încă tânăr şi fii liber să
trăieşti pentru Dumnezeu, după voia Sa.

Metodă: Fuga după indicii
[Împarte adolescenţii în grupuri de câte
trei. Măreşte ajutorul vizual 4 şi decupează
cardurile. Aşează-le pe pereţii din jur, dar nu
în ordinea corectă. Fiecare grup va primi foaia
de răspunsuri 2, un pix şi o Biblie. Dă startul
grupurilor la un interval de 30 de secunde.
Păstrează evidenţa timpului pentru fiecare
grup şi acordă puncte în plus celui mai rapid.]
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Războiul spiritual

		 Concluzie

Ajutor Vizual

4

Foaie de lucru

2

FOAIA DE LUCRU 2 RĂSPUNSURI
1. Să ne gândim prea mult la puterea lui;
Să ne îndoim de existenţa lui.
2. Horoscopul; tarotul; jocuri fantezisite.
3. Cinci.
4. Dumnezeu l-a alungat pe el şi îngerii lui din cer.
5. Ispititor; diavol.
6. Mincinos; ucigaş.
7. El orbeşte minţile necredincioşilor.
8. El răpeşte ce a fost „semănat”.
9. El îi ţine pe oameni captivi.

10

Gândeşte-te din nou la cei doi viermişori din
imaginea de la început. Ei habar n-aveau de
ceea ce se întâmpla în lumea de deasupra.
După ce am aflat mai multe lucruri despre
Dumnezeu şi Satana, ne dăm seama că pe
tărâmul spiritual are loc un război. Apostolul
Pavel scria despre acesta în scrisoarea lui
către Efeseni. El dorea ca cititorii să fie
conştienţi de această luptă şi cum îi afectează
ea (Efeseni 6:11-12).
În săptămânile următoare, vom continua
studiul nostru, cu o privire mai atentă la
scrisoarea lui Pavel către Efeseni, şi vom
învăţa mai multe despre lupta spirituală. Dar
până atunci, să ne amintim că această luptă
ne implică şi pe noi. Trebuie să înţelegem
tacticile lui Satana, ca să nu fim păcăliţi de
ele. De asemenea, trebuie să ne amintim că
Satana este puternic, însă Dumnezeu este
atotputernic! Să fii de partea lui Dumnezeu
înseamnă să fii de partea câştigătoare.
Dumnezeu te iubeşte şi vrea binele tău
suprem. Asigură-te că Îi oferi primul loc în
viaţa ta. ●

c ţ ia
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Strategia duşmanului
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:

Păcat este
tot ceea ce e
înţeleagă că Satana face păcatul să pară
împotriva lui
atractiv şi ascunde consecinţele tragice
Dumnezeu
ale acestuia.
Ajutor Vizual
(Psalmul
51:4).
îşi dea seama că Domnul Isus l-a învins
Păcatul e
pe Satana pe cruce.
foarte grav – trebuie să recunoşti că acel
se bazeze pe puterea lui Dumnezeu
lucru atractiv oferit de Satana este păcat. El
pentru a avea victorie asupra păcatului.
nu îl va numi „păcat” şi nu îţi va spune nici ce
ceară Domnului iertare de păcate.
urmări are. Îşi va împacheta darul frumos, cu
următoarele lucruri:

5

NE

Introducere: Un dar înşelător
[Găseşte ceva dezgustător, cum ar fi o coajă
putredă de banană, o şosetă extrem de
murdară sau o periuţă de dinţi foarte veche.
Împachetează obiectul cât mai frumos. La
începutul lecţiei, oferă acest dar „atractiv”
unui adolescent, spunându-i: „Ceva foarte
special! Toţi te vor invidia! Hai, deschide-l!”
Sub frumosul ambalaj, va găsi obiectul care îţi
creează repulsie.]
Lecţia trecută ne-a ajutat să înţelegem că
între Dumnezeu şi Satana are loc un război
spiritual. Astăzi ne vom gândi mai mult la
strategia pe care o are Satana. Ce oferă el
pare atractiv la prima vedere. [Arată mijlocul
vizual 5. Acoperă textul şi descoperă-l la
timpul potrivit, pe măsură ce se desfăşoară
lecţia.]

Experienţe captivante
În mintea ta, Satana va insinua că a fi
creştin este plictisitor şi că ar trebui să te
distrezi în schimb. El vrea să încerci diferite
lucruri „încântătoare”. Ce îţi oferă Satana,
ca să te păcălească, spunându-ţi că trebuie
să „te simţi şi tu bine“? Alcool, imagini
imorale, droguri, ţigări şi sex (greşit în
afara căsătoriei). [Aminteşte doar subiectele
relevante vârstei şi culturii lor. Adaugă altele
care sunt aplicabile.] Aceste lucruri te vor
îndepărta de Dumnezeu. Satana va face
ca ele să îţi pară atrăgătoare şi poate se
dovedesc a fi aşa. Dar sunt păcate. Nu te lăsa
înşelat!

Popularitate

Satana îţi va sugera că unul dintre cele mai
importante lucruri în viaţă e să fii popular.
Ce oferă Satana
Televiziunea promovează aceasta, iar diferite
emisiuni arată adesea oameni care sunt
fericiţi atunci când sunt înconjuraţi de alţii
Atracţia păcatului
care râd şi povestesc cu paharele de alcool
Satana îţi oferă păcatul. Păcatul e încălcarea
legii lui Dumnezeu (1 Ioan 3:4). În Cuvântul în mână. Petrecerile dezlănţuite, discotecile
şi cluburile de noapte sunt arătate ca fiind
Său, Dumnezeu ne-a dat un standard după
atrăgătoare, o distracţie bună. Dacă vrei să
care să trăim, iar când eşuăm păcătuim
fii „de gaşcă” sau popular, se pare că trebuie
(Romani 3:23).
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2

Strategia duşmanului

să mergi în astfel de locuri. Nu vrei să fii
marginalizat, aşa că ispita de a fi popular te
face să laşi gândirea corectă la o parte. Nu te
lăsa ademenit!
Satana îţi oferă distracţie şi popularitate,
dar trebuie să realizezi că ceea ce oferă el, cu
adevărat, este păcat. Trebuie să înţelegi că
ofertele lui nu sunt atât de bune precum par.
Să demascăm deci, lucruri oferite de Satana,
privind la ceea ce el încearcă să ascundă.

Metodă : Studiu de caz
[Fiecare adolescent va primi foaia de lucru
3. Citeşte povestirea
Deborei şi lasă
adolescenţii să răspundă
la întrebări. Vor
observa pericolul de a
fi dus de val, din cauza
presiunii anturajului
Foaie de lucru
şi din dorinţa de a
experimenta lucruri noi.
Textul din foaia de lucru
3 se află mai jos.]

3

„Prietenii Deborei au hotărât cu toţii să meargă
să bea ceva după meciul de fotbal. Deşi Debora
nu era genul de fată care să stea noaptea
târziu, nu dorea ca prietenii ei să zică că nu
e de gaşcă, aşa că a mers cu ei. Pe un drum
de ţară necirculat, au băut vişinată şi coniac,
până s-au îmbătat. Apoi cineva a avut ideea
să joace „laşul”. Poate ştii şi tu jocul acesta
nebunesc: două maşini se îndreaptă una către
cealaltă, cu viteză. Primul şofer care se fereşte
este considerat un laş. În acea noapte însă,
nimeni nu s-a ferit. În groaznicul accident ce
a avut loc, toţi prietenii Deborei au murit, iar
ea a rămas desfigurată şi mutilată pe viaţă.
Lacrimile curgeau pe faţa ei în timp ce-mi
povestea cât de rău îi pare că nu a plecat de la
petrecere. De mai multe ori a dorit să ceară
cuiva să o ducă acasă, dar îi era teamă de ceea
ce vor crede prietenii ei despre ea. Chiar şi
atunci când jocul a început, deşi era îngrozită,
pur şi simplu nu a avut curajul să coboare din
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maşină. Imaginează-ţi cât de puternică este
această presiune a anturajului. Maşinile au
trecut de două ori una pe lângă cealaltă înainte
de a se tampona. Debora a vazut că viaţa ei era
în pericol; a avut mai multe ocazii să coboare,
să renunţe. Totuşi a ales mai bine să-şi rişte
viaţa decât să-şi piardă prietenii. Mai trist
este că, probabil, majoritatea tinerilor din acele
maşini nu au dorit nici ei să fie acolo, dar le-a
fost frică să iasă în evidenţă. În momentul în
care au ales să nu spună nimic, şi-au semnat
sentinţa la moarte. Nu erau nişte tineri răi –
erau nişte copii dornici de a avea prieteni, dar
care au căzut în capcana presiunii anturajului
şi au luat decizia greşită.” (Ken Davis)
Întrebări
1. Care a fost prima greşeală a Deborei?
2. De ce nu a cerut să coboare din
maşină?
3. Dacă ar fi refuzat să se alăture
prietenilor, ce s-ar fi putut întâmpla?
4. Ce fel de fată era Debora?

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Ce ascunde Satana
Satana nu îţi spune unde te duce. El este
mincinos, aşa cum scrie clar în Ioan 8:44.
Minte despre seriozitatea păcatului. Aşa a
făcut cu Eva (Geneza 3:4). A pus la îndoială
Cuvântul lui Dumnnezeu apoi ea l-a negat.
El oferă ceea ce pare a fi distractiv, dar
ascunde efectul păcatului. Păcatul afectează
chiar sănătatea noastră. [Pe scurt, fă referire
la pericolele fumatului, alcoolului, drogurilor şi
a relaţiilor sexuale greşite – foloseşte exemple
adecvate pentru grupul tău.]
El oferă popularitate, dar gândeşte-te ce i s-a
întâmplat fiului risipitor din Luca 15:13-14.
După ce i s-au terminat banii, nu avem nici o
informaţie că prietenii l-ar fi ajutat la nevoie.
Satana minte cu privire la toate aceste
lucruri, ca să te înşele să îl urmezi pe el şi să
îl respingi pe Dumnezeu. Dumnezeu este

Manual pentru Provocarea Adolescenţilor Soldatul creştin

100% vrednic de toată încrederea. El ne
spune adevărul despre păcat. Oferă o viaţă
fascinantă şi interesantă, o viaţă care e mult
mai semnificativă decât „a te simţi bine”.
Dumnezeu nu oferă popularitate, ci prieteni
adevăraţi creştini şi un Prieten special în
Domnul Isus. Dumnezeu este adevărul.
Satana este un mincinos.

Înfrângerea lui Satana
Domnul
Isus este
atotputernic
şi l-a învins
ual
Ajutor Viz
pe Satana.
[Arată ajutorul
vizual 6.]
Într-o partidă de şah, un jucător poate să-şi
piardă toate piesele de bază. El este înfrânt
chiar dacă jocul nu s-a terminat. Poate să
continue să lupte, dar rezultatul partidei este
inevitabil. E doar o chestiune de timp. În
acelaşi fel, Satana a fost înfrânt. El este încă
puternic şi activ, dar zilele lui sunt numărate,
iar rezultatul este clar. Ceea ce vedem acum,
este ultima lui luptă disperată, înaintea
umilirii finale. Haideţi să privim la câteva
versete care descriu lupta dintre Satana şi
Domnul Isus.

6

Pe termen scurt, păcatul aduce vină. Când
păcătuim, conştiinţa noastră lucrează, iar
noi ne simţim vinovaţi. Ne simţim vinovaţi
deoarece suntem vinovaţi faţă de Legea lui
Dumnezeu. Păcatul ne lasă un sentimentul
de goliciune în interior. Pe moment, pare
plăcut, dar „timpul plăcut“ promis nu ne
satisface. Ne trezim cu dorinţa de a căuta
mai multă satisfacţie, care duce la mai mult
păcat, care duce la mai multă vină, care duce
la mai multă căutare. Doar Domnul Isus
poate rupe acest „cerc al păcatului”. [Ar fi de
ajutor să ai scrise aceste cuvinte păcat – vină –
goliciune – căutare, într-un cerc cu săgeţi, pe un Metodă: Sabia în teacă
[Cere adolescenţilor să „scoată sabia din teacă”
carton sau pe folia de retroproiector.]
(să-şi ridice Biblia). Spune referinţa biblică, de
Îi vei cere Domnului Isus să te ierte de păcat?
exemplu 1 Ioan 3:8. Ei vor repeta referinţa.
Vei avea astfel rezolvată problema păcatului
Apoi dă comanda: „La atac!” şi ei se vor întrece
de către Singurul care o poate face. Relaţia ta
să găsească versetul. Primul adolescent care
ruptă cu Dumnezeu va fi refăcută şi vei avea
îl găseşte, se ridică în picioare. Va trebui să
ceva pentru care se merită să trăieşti.
aştepte câteva momente până când găsesc şi
Dacă nu Îl ai pe Domnul Isus Hristos ca
ceilalţi versetul, apoi îl va citi cu voce tare.
Mântuitor, va trebui să faci faţă rezultatelor
pe termen lung ale păcatului. Acestea
1 Ioan 3:8 – Domnul Isus a venit pe
sunt judecata, apoi despărţirea veşnică de
pământ să nimicească lucrările celui rău.
Dumnezeu. Sunt lucrurile pe care Satana le
Matei 2:16 – Prin Irod, Satana a
ascunde atunci când îţi oferă păcat, distracţii
încercat să-l distrugă pe Domnul Isus de la
şi popularitate. Nu se merită să suporţi
naştere, dar Isus a fost protejat.
consecinţele de lungă durată ale păcatului,
Marcu 1:13 – Domnul Isus a fost ispitit
pentru plăcerile scurte pe care acesta le oferă.
în pustie, dar a biruit.
Evrei 4:15 – Prin viaţa perfectă pe care
a trăit-o, Domnul Isus l-a învins pe Satana,
alegând să nu păcătuiască.
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Coloseni 2:15 – Pe cruce, Domnul Isus
a dezarmat toate domniile şi stăpânirile.
Evrei 2:14 – Prin moartea Lui,
Domnul Isus l-a nimicit pe diavolul.
1 Petru 5:8 – Diavolul încă mai
pândeşte, ca un leu care răcneşte.
Apocalipsa 20:10 – Diavolul va fi
aruncat într-un iaz de foc unde va fi chinuit
pentru totdeauna.
Cea mai mare lovitură pentru Satana a
fost crucea şi mormântul. Când Domnul
Isus a murit, vărsându-Şi preţiosul sânge şi
apoi a înviat din morţi, păcatul, moartea şi
Satana au fost înfrânţi. Domnul Isus este
atotputernic şi a dovedit acest lucru prin
Calvar şi prin mormântul gol.
Aceeaşi putere este disponibilă să te
mântuiască, să te ajute să rupi legătura
păcatului şi a lui Satana din viaţa ta. Aceeaşi
putere este disponibilă în viaţa noului
credincios (Romani 8:11). Asta înseamnă
că poţi să ai victorie asupra ispitei şi asupra
a tot ceea ce Satana va folosi pentru a te
împiedica să fii creştin. Duşmanul îi va ataca
pe cei credincioşi. În loc să fugi ca un înfrânt,
Dumnezeu vrea să te împotriveşti diavolului
(Iacov 4:7). Aminteşte-ţi întotdeauna că
Satan are putere limitată şi el, nu creştinul,
este cel înfrânt.

Concluzie
Citeşte printre rânduri şi vezi ce îţi oferă
duşmanul lui Dumnezeu! Vei vedea că de
fapt nu îţi dă nimic. Aminteşte-ţi că e un
mincinos, că ascunde consecinţele păcatului,
şi că este deja înfrânt!
În loc să-l urmezi pe Satana, vino la Domnul
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Isus Hristos care L-a înfrânt pe duşmanul
Său. Domnul Isus oferă atât de multe lucruri
bune – iertarea de păcat, o viaţă vrednică
de a fi trăită şi o eternitate în ceruri. El este
100% vrednic de încredere, aşadar de ce să
nu te încrezi în El chiar azi?

Metodă: Căutare de cuvinte
[Fotocopiază foaia de
lucru 4 pentru fiecare
adolescent. Ei o pot
completa în timpul
programului sau mai
târziu, acasă. Îi va ajuta
să recapituleze lecţia şi
să memoreze punctele
principale.] ●

Foaie de lucru

4

FOAIA DE LUCRU 4 RĂSPUNSURI
Completează în
spaţiile libere:
orbeşte;
răpeşte;
captivi;
atractiv;
captivante;
popularitate;
mincinos;
consecinţele;
înfrânt.
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Înrolarea în armată
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
înţeleagă cine este Domnul Isus şi ce
a făcut pentru ei.
îşi dea seama că El e Comandatul
suprem al armatei creştine.
rămână aproape de Domnul şi să-L
asculte.

NE se alăture armatei Lui prin pocăinţă
şi credinţă.

Introducere: Joc de steaguri

asupra a ceea ce a făcut. [În timp ce spui aceste
lucruri, poţi folosi steagul din ajutorul vizual
7 sau poţi folosi metoda „Confecţionează un
steag“, descrisă mai jos.]

Naşterea Lui
Domnul Isus Hristos e Dumnezeu Fiul.
El a devenit om când s-a născut ca bebeluş
în Betleem şi a făcut asta, pentru a fi
Mântuitorul lumii (Matei 1:21). Pentru că
înainte de naştere, El a trăit în ceruri, e mai
potrivit să folosim cuvântul „întrupare“ când
ne referim la naşterea Sa.

[Pe CD-ul ataşat acestui material
vei găsi mai multe steaguri ale
unor ţări. Poţi să le tipăreşti pe hârtie. În
introducerea acestei lecţii, poţi arăta steagurile
întregului grup, unul după celălalt. Cine
ghiceşte al cărei ţări este steagul, primeşte acel
steag. Cel ce adună cele mai multe steaguri e
declarat câştigător.]

Viaţa Lui

Steagurile au o semnificaţie: stelele de pe
steagul american reprezintă statele, cele
două culori, albastru şi galben de pe steagul
ucrainean reprezintă cerul şi grâul, etc. Într-o
situaţie de război, steagurile sunt deseori
folosite. După ce s-au înrolat în armată,
soldaţii luptă sub steagul ţării lor. În războiul
spiritual, trebuie să ne înrolăm în armata
Domnului şi să luptăm „sub steagul Lui.“

El a primit pedeapsa pentru păcat în locul
nostru (1 Petru 2:24). De bună voie Şi-a dat
viaţa pe crucea de la Calvar, ca tu să poţi fi
iertat. Ce ai făcut tu pentru El?

Comandantul

Ajutor Vizual

7

Comandantul
e Domnul
Isus Hristos,
deci să ne
concentrăm
asupra Lui şi

A trăit pe pământ făcând bine (Fapte 10:38).
Nu a făcut nici un păcat (1 Petru 2:22).
Ne-a arătat cum este Dumnezeu (Ioan
14:9b). Viaţa Lui este un exemplu pentru
noi, credincioşii.

Moartea Lui

Învierea Lui
Domnul Isus Hristos este viu astăzi
(Matei 28:6). Doar El are puterea să ierte
păcatele (Marcu 2:5). El este înălţat peste
toate. Într-o zi, fiecare genunchi se va pleca
înaintea Lui (Filipeni 2:10-11).
Te-ai gândit vreodată că Domnul Isus
Hristos ar putea fi Comandantul vieţii tale?
Ai nevoie de El ca să te elibereze de sub
puterea lui Satana, care vrea să-ţi distrugă
viaţa. Satana va căuta să te ducă tot mai
departe de Dumnezeu, iar când viaţa ta se va
sfârşi, vei fi despărţit de Dumnezeu pentru
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toată veşnicia. Dar nu trebuie să fie aşa! Poţi
să Îl ai pe Domnul Isus drept Comandant şi
să lupţi „sub steagul Lui“.

Metodă: Confecţionează un steag
[Împarte adolescenţii în grupuri de câte patru
sau cinci. Fiecare grup va primi un steag
(foaia de lucru
5), diferite
simboluri (foaia
de lucru 6),
Foaie de lucru
lipici şi foarfece.
Solicită-i să se
gândească la
acele simboluri şi să le găsească pe cele potrivite
pentru a reprezenta „steagul Domnului“. Pot
să aleagă unele dintre ele şi să le lipească pe
steag. Au permisiunea să
deseneze şi alte simboluri
sau să scrie text pe
steag, dacă doresc.
După ce steagurile sunt
gata, fiecare grup îşi
va prezenta steagul,
Foaie de lucru
explicând ce reprezintă
simbolurile, cu referire la
Domnul Isus. Metoda
aceasta va încuraja adolescenţii să mediteze
asupra persoanei şi lucrării Domnului Isus.]

5

6

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI

Cum mă înrolez în armata
Domnului?
Prin recunoaşterea păcatului:
Romani 3:23, Isaia 59:2

Ajutor Vizual

8

16

[Arată ajutorul
vizual 8.]
Aceasta
înseamnă să
fim umili şi să
recunoaştem
în faţa lui

Dumnezeu că suntem născuţi păcătoşi,
că facem păcate, iar păcatul ne separă de
Dumnezeu. Eşti gata să recunoşti asta şi
să îţi mărturiseşti păcatul lui Dumnezeu?
Problema păcatului se poate rezolva doar
admiţând că ai această problemă.

Prin pocăinţă: Fapte 3:19
Aceasta înseamnă renunţarea la lucrurile
păcătoase din vieţile noastre – să spui „adio”
păcatului. Înseamnă o schimbare a gândirii
cu privire la păcat, o schimbare de atitudine
faţă de el, dar cel mai important, o schimbare
a direcţiei faţă de păcat. Eşti gata să te
pocăieşti?

Prin încredere în Domnul Isus Hristos:
Fapte 16:31
Există o singură cale pentru iertarea
păcatelor. Domnul Isus Hristos e Singurul
care te poate ierta. Faptele tale bune, mediul
familial, mersul la biserică – nici una dintre
acestea nu sunt suficiente pentru a te mântui.
Domnul Isus a purtat păcatul tău în trupul
Său şi a plătit preţul. Trebuie deci să Îi ceri
Domnului Isus iertare, să te încrezi în El
pentru a fi mântuit şi să-I predai viaţa ta.
Vrei să-ţi pui încrederea în Hristos?

Ce înseamnă să fii un soldat al
lui Dumnezeu?
O relaţie apropiată
E începutul unei vieţi în care ai o relaţie
personală cu Comandantul, Domnul
Isus Hristos (2 Petru 3:18). Creşti în
credinţă cunoscându-L pe Domnul,
citind Cuvântului Său şi vorbind cu El
în rugăciune. Acesta se numeşte „timp de
părtăşie“. Ar trebui să doreşti întotdeauna să
Îl cunoşti mai mult pe Dumnezeu; să doreşti
să-ţi trăieşti viaţa aproape de El. Este un
privilegiu să Îl cunoşti pe Comandant
într-un mod atât de personal.
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Supunere
Dacă te înrolezi în armată, trebuie să asculţi
ordinele Comandantului (1 Ioan 2:3). El
are dreptul să aştepte loialitate şi ascultare
din partea ta, în fiecare zi. Fă orice Îţi cere
(Ioan 15:14). De exemplu: El te va trimite
să împărtăşeşti Evanghelia prietenilor tăi
de la şcoală şi altora care au nevoie să o
audă. În întâlnirile noastre următoarele vom
descoperi alte misiuni pe care Domnul Isus
le-a încredinţat soldaţilor Săi. Să slujeşti
„sub steagul Domnului“ nu este întotdeauna
uşor. Trebuie să înveţi să te încrezi în El
şi să accepţi că voia Lui este lucrul cel mai
bun pentru viaţa ta. Poţi conta mereu pe
prezenţa şi ajutorul Lui.

Metodă: Mărturie
[Invită un creştin care comunică bine cu
adolescenţii şi roagă-l să-şi prezinte mărturia
în faţa grupului. Poţi să îi dai înainte o listă
de lucruri pe care ai dori să le menţioneze. De
exemplu:
- Din ce familie provine?
- Când a auzit despre Domnul?
- Cum a răspuns chemării Lui?
- Ce schimbări au avut loc în viaţa lui?
- Ce relaţie are acum cu Domnul?
- Ce provocări are de înfruntat în viaţa
lui spirituală?]

Faci parte din armata Domnului?
Sub ce steag lupţi? Eşti în armata Domnului?
Nu există limită superioară de vârstă, dar
e bine să îţi predai viaţa Domnului cât eşti
tânăr. Nu sunt bariere pentru cei bolnavi,
neputincioşi sau pentru cei foarte sănătoşi.
Atât analfabeţii, cât şi cei bine educaţi,
se pot înrola. În armata Domnului sunt
oameni din fiecare etnie şi naţiune. Cea mai
importantă întrebare pentru tine este: „Mă
aflu eu în armata Domnului?“ Poţi răspunde
la această întrebare doar în dreptul tău.
Răspunsul e „da“ sau „nu“. Am vorbit deja
despre întrebarea: „Cum mă pot înrola în

armata lui Dumnezeu?“. Ştii ce ai de făcut:
să-ţi recunoşti păcatul, să te întorci de la
el şi să îţi pui încrederea în Domnul Isus
pentru a fi mântuit. Te invit să faci asta chiar
acum. Dacă vei striga către Domnul pentru
mântuire, atunci vei fi în stare să spui: „Da,
sunt în armata Domnului şi voi trăi
pentru El.“

Metodă: Literele alfabetului
[Împarte adolescenţii în două echipe. Când
strigi o literă, prima persoană care îţi aduce
un obiect care începe cu acea literă (de ex. M
– monedă; C – creion; P –pix) câştigă dreptul
de a răspunde la întrebarea care începe cu litera
respectivă. Pentru un răspuns corect câştigă
zece puncte. Strigă literele la întâmplare. Dacă
nici un obiect – care începe cu acea literă – nu
poate fi găsit, vei adresa întrebarea ambelor
echipe şi prima persoană care se va ridica,
va răspunde. Dacă va greşi, întrebarea va fi
pusă echipei adverse. Alternativ, poţi pune
întrebările fără ca ei să mai găsească un obiect.]
Ce „A“ aşteaptă Dumnezeu de la soldatul
creştin? (Ascultare)
Ce „B” e locul unde s-a născut Domnul Isus?
(Betleem)
Ce „C” este Domnul Isus în armata
Domnului? (Comandantul)
Ce „D” este Cel în a cărui armată trebuie să
fim? (Dumnezeu, Domnul)
Ce „E” este viaţa Domnului Isus pentru noi?
(Exemplu)
Ce „F“ este Domnul Isus în relaţie cu
Dumnezeu? (Fiu)
Ce „G“ este grădina în care s-a rugat Domnul
Isus înainte de răstignire? (Ghetsimani)
Ce „H” e Singurul care poate mântui?
(Hristos)

Ce „I” este pentru păcat, dacă-i cerem
Domnului Isus? (Iertare)
Ce „Î“ este vitală pentru mesajul creştin şi
s-a întâmplat după răstignire? (Înviere)
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Ce „J“ vor suferi cei care nu L-au primit pe
Domnul Isus ca Mântuitor? (Judecată)
Ce „L“ ar trebui să-i aducă cei credincioşi în
fiecare zi Domnului? (Laudă)
Ce „M” a permis Domnul Isus să se
întâmple, ca noi să putem fi iertaţi de păcat?
(Moarte)
Ce „N“ este numit în Biblie cel ce spune că
nu există Dumezeu? (Nebun)
Ce „O“ formează o multitudine de soldaţi?
(Oaste)
Ce „P“ foloseşte Satana pentru a ne
controla? (Păcat)
Ce „R” trebuie să facem în legătură cu
păcatul, înainte să putem fi mântuiţi?
(Recunoaştere)
Ce „S” aşteptă Dumnezeu de la soldatul
creştin? (Supunere)
Ce „U” trebuie să fim înaintea lui
Dumnezeu? (Umili)
Ce „V” pot fi siguri creştinii că vor avea?
(Victorie) ●

18

c ţ ia

Le

Soldatul creştin

Pregătit de luptă
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
înţeleagă că viaţa creştină e o luptă
dificilă.
îşi dea seama că au la dispoziţie
ajutorul suprem.
persevereze, să se încreadă în
Domnul şi să trăiască o viaţă care
să-I aducă slavă.

NE devină soldaţi creştini.
Introducere: Explorează imaginea

4

scris unui tânăr numit Timotei, a comparat
creştinul cu un soldat. A dorit ca Timotei
să îşi dea seama că viaţa creştină e o luptă
dificilă.

1 Timotei 6:12: Credinţă în luptă
Creştinii sunt ca soldaţii – trebuie să lupte.
Nu trebuie să ne luptăm între noi, ci să
luptăm „lupta cea bună“ împotriva lui Satana
şi a tacticilor lui. În acest capitol, Pavel îi
spune lui Timotei să se opună învăţăturilor
false (versetele 3-5) şi să respingă dragostea
de bani (versetele 8-10). Timotei trebuia să
lupte împotriva influenţelor periculoase şi
aşa trebuie să faci şi tu. Pavel vorbeşte despre
o „luptă a credinţei“. Trebuie să continui să
te încrezi în Comandantul tău. Aminteşte-ţi
că nu lupţi singur. Domnul Isus a promis să
fie cu tine pe câmpul de luptă, în fiecare zi
(Matei 28:20).

[Arată ajutorul vizual
9 la începutul acestei
lecţii. Asigură-te că ai
acoperit cele patru căsuţe
cu text (ele trebuie arătate
progresiv, de-a lungul
Ajutor Vizual
lecţiei). Pune câteva
întrebări pentru a-i
ajuta pe adolescenţi să
2 Timotei 2:3: Răbdare în luptă
reconstruiască contextul
istoric în care Pavel a scris unele din scrisorile sale. Într-o altă scrisoare, Pavel îi aminteşte lui
Timotei că creştinii sunt angajaţi într-o
- Cine crezi că e reprezentat în acest
luptă dificilă. Trebuie să fii pregătit să
ajutor vizual?
întâmpini dificultăţi şi să suferi. Un soldat
- Unde se află el?
nepregătit fuge imediat ce apare inamicul.
- De ce se află în închisoare?
Dar un soldat bun rămâne credincios
Comandantului său şi va continua să lupte,
- Ce îi dă soldatului?
în ciuda greutăţii luptei. Un soldat creştin
- Când s-a întâmplat asta în viaţa lui
are nevoie de răbdare pe câmpul de luptă.
Pavel?]

9

Condiţiile de detenţie în care se afla Pavel
variau. Câteodată erau mult mai grele decât
ceea ce vedeţi în această imagine.

Soldatul
Apostolul Pavel era păzit de soldaţi romani.
El ştia foarte bine cum era un soldat. Când a

2 Timotei 4:7-8: Răsplată după luptă
Când Pavel scria a doua lui scrisoare lui
Timotei, ştia că va muri în curând şi va
merge în prezenţa lui Dumnezeu. S-a uitat
în urmă la viaţa lui, la toate încercările
pe care le-a îndurat şi a ştiut că Domnul
l-a ajutat prin toate. Acum Pavel putea
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spune cu bucurie: „Am luptat lupta cea
bună“. Şi era sigur că-şi va primi răsplata:
cununa neprihănirii (versetul 8). El de-abia
aştepta să intre în slava lui Dumnezeu şi să
sărbătorească victoria lui Dumnezeu în viaţa
lui o veşnicie. Această răsplată poate fi a ta,
dacă te lupţi lupta cea bună.

Eeseni 6:10-18: Armură de luptă
Pavel a fost ţinut în închisoare, păzit de
soldaţi, şi poate chiar legat în lanţuri de
unul dintre ei. (Efeseni 6:20) A văzut că
soldatul şi armura lui erau o descriere bună
a felului în care un creştin ar trebui să fie
pregătit pentru câmpul de luptă. Câte
piese de armură sunt menţionate în text?
Sunt de apărare sau de atac? Dumnezeu a
pregătit această armură pentru tine, ca să fii
pregătit de luptă. În următoarele săptămâni
vom studia armura pe care Dumnezeu a
pregătit-o pentru creştin.

Câmpul de luptă

Ajutor Vizual

10

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Metodă: Scenetă
[Această metodă îi va ajuta pe adolescenţi
să înţeleagă cum îi poate ataca Satana în
diferite locuri şi cum pot răspunde ei, ca soldaţi
creştini. Împarte adolescenţii în patru grupuri
şi dă fiecărui grup un
scenariu de pe foaia de
lucru 7. Va trebui să se
gândească ce ar trebui
să facă un creştin într-o
astfel de situaţie, să
pregătească o scenetă şi
ru
luc
de
ie
Foa
să o prezinte grupului.]

7

Viaţa creştină
nu este uşoară,
de fapt ea
poate fi
comparată cu o
luptă.

Dacă eşti de partea lui Hristos, vei întâlni
opoziţie la şcoală: poate vor râde de tine, vei
fi izolat sau chiar persecutat. Pe terenul de
sport ţi se va testa stăpânirea de sine. Vor
dori să se distreze pe seama faptului că eşti
creştin. Acasă e cel mai dificil să trăieşti viaţa
creştină, deoarece aici se află cei ce te cunosc
cel mai bine. Alte zone ale câmpului de
luptă sunt biserica, grupul de tineret, ieşirile
cu prietenii, vizionarea programelor TV.
Oriunde mergi eşti pe câmpul de luptă.
Aminteşte-ţi, războiul e al Domnului (2
Cronici 20:15) şi tu te afli în el pentru că
eşti unul dintre ai Lui. Nu eşti singur pe
acest câmp de luptă. Comandantul este cu
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tine (Matei 28:20), El luptă pentru tine
şi este mult mai puternic decât duşmanul.
Aminteşte-ţi ce i-a spus Pavel lui Timotei:
trebuie să înveţi să depinzi de Domnul şi
să perseverezi, ştiind că El poate să-ţi dea
victoria.

Grupa 1 – La şcoală:
În clasă, profesorul
prezintă evoluţia ca fiind cea mai bună
explicaţie pentru originea omului. El adaugă
chiar: „Doar unii creştini refuză să admită
această dovadă. Sper că nimeni de aici nu crede
în creaţie!“ Un creştin se hotărăşte să se ridice
în picioare şi să vorbească...
Grupa 2 – Pe terenul de sport: Echipa
trebuie să câştige cu disperare ultimul meci al
sezonului. Dar la pauză sunt cu două goluri
în urmă. Echipa adversă are un jucător foarte
bun care pare imposibil de oprit. Unii jucători
sugerează să îl faulteze. Pare singura cale! Dar
unul dintre ei este creştin şi nu este de acord...
Grupa 3 – Acasă: Doi fraţi se joacă jocuri
video de două ore. Când mama se întoarce
acasă, spune: „Sper că nu v-aţi jucat prea mult.
Dacă v-aţi jucat mai mult de o oră, vreau să
vă opriţi. Bine? Unul dintre ei declară: „Dar
mami, abia am început!“ Celălalt este creştin şi
reacţionează diferit...
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Grupul 4 – La biserică: Serviciul de biserică
s-a terminat şi tinerii stau afară şi povestesc.
Unul dintre ei comentează cât de plictisitoare
a fost predica. Altul este de părere că toate
cântările sunt demodate. Al treilea povesteşte
tuturor ceva ce a auzit despre unul dintre
prezbiteri. Dar un adolescent îşi dă seama că
atitudinea aceasta nu este bună şi încearcă să îi
încurajeze pe ceilalţi să se oprească...

Misiunea soldatului
Împotriveşte-te duşmanului
Trebuie să te lupţi cu duşmanul. 1 Petru
5:8-9 spune că diavolul ne este duşman şi ne
îndeamnă să fim fermi, să ne împotrivim. Fii
atent: este vorba despre o luptă reală! Lupţi
împotriva unui duşman care este mai tare
decât tine. Dar 1 Ioan 4:4b te încurajează cu
un mare adevăr: Domnul Isus, care trăieşte
în credincios, este mai mare decât Satana. El
îţi pune la dispoziţie puterea care te ajută să
fii victorios în luptă. Vei descoperi mai târziu
armura pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Vom
studia părţile acestei armuri, piese de apărare
sau de atac, pe măsură ce vom trece prin
Efeseni 6, la următoarele noastre întâlniri.

Împărtăşeşte-ţi credinţa
Viaţa creştină este o viaţă de mărturisire a
credinţei pe care o ai în Hristos (Romani
10:9). Eşti mântuit, nu doar ca să ai o
relaţie personală cu Domnul Isus, ci şi să
Îl slujeşti pe El. Mulţi din jurul tău nu‑L
cunosc pe Mântuitorul şi sunt pierduţi
în păcatul lor. Dumnezeu ţi-a poruncit
să le duci Evanghelia. Ar trebui să doreşti
ca toţi oamenii să facă parte din armata
lui Dumnezeu. Poţi fi o mărturie pentru
Domnul Isus trăind o viaţă plăcută lui
Dumnezeu.
Pe măsură ce ţi se vor ivi ocazii, spune şi
altora ce a făcut Domnul Isus în viaţa ta
şi spune-le şi prietenilor că au nevoie de
Domnul. Ar trebui să cauţi oportunităţi

în care să Îl slujeşti pe Domnul împreună
cu alţi creştini; de exemplu să mergi la o
evanghelizare împreună cu biserica ta locală
sau cu o organizaţie creştină, cum este
AMEC.

Fii diferit
Trebuie să trăieşti o viaţă diferită de a celor
din jur. (Romani 12:2). Cuvântul „diferită“
ar trebui să descrie cel mai bine viaţa
credinciosului în această lume. Ar trebui
să fii diferit în atitudinile, conversaţiile,
comportamentul, scopurile tale în viaţă,
chiar şi modul în care iei decizii. Viaţa ta
de creştin trebuie observată acasă, la şcoală,
în reacţile tale. [Fă-ţi timp să dezvolţi aceste
aplicaţii corespunzător – ai grijă să nu cobori
standardele.]

Concluzie
Aceasta e o chemare înaltă. Nu este
uşor să te împotriveşti duşmanului, să-ţi
împărtăşeşti credinţa şi să fii diferit. Dar
aminteşte-ţi că sunt posibile, având o relaţie
cu Comandantul, El trăind în tine prin
Duhul Sfânt (1 Corinteni 3:16). Încrede-te
în El să te ajute în fiecare zi.

Metodă: Foaia de lucru
[Fotocopiază foaia de lucru 8 pentru toţi
adolescenţii. O pot completa în timpul
programului sau acasă. Aceasta îi va ajuta să
recapituleze lecţia de azi cât şi cea anterioară şi
să memoreze punctele principale.] ●

Foaie de lucru

8
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FOAIA DE LUCRU 8 RĂSPUNSURI
Ce ştiu despre Comandantul Isus?
*Matei 1:21: Naşterea Lui
*Fapte 10:38: Viaţa Lui
*1 Petru 2:24: Moartea Lui
*Matei 28:6: Învierea Lui

De ce are nevoie soldatul creştin?
1 Timotei 6:12: Credinţă în luptă
2 Timotei 2:3: Răbdare în luptă
2 Timotei 4:7-8: Răsplătire după luptă
Efeseni 6:10-18 Armură pentru luptă

Cum să mă înrolez în armata Lui?
Romani 3:23: Recunoscându-mi păcatul
Fapte 3:19: Pocăindu-mă
Fapte 16:31: Punându-mi încrederea în
Hristos

Unde este câmpul meu de luptă?
La şcoală, pe terenul de sport, acasă, la
biserică.

Ce responsabilităţi are un soldat al Lui?
2 Petru 3:18: Să menţină o relaţie
apropiată cu Hristos
1 Ioan 2:3: Să se supună poruncilor Lui

Care este misiunea soldatului creştin?
1 Petru 5:8-9: Să lupte cu duşmanul
Romani 10:9: Să îşi împărtăşească credinţa
Romani 12:2: Să fie diferit

În următoarele lecţii, se vor studia diferitele piese ale armurii lui Dumnezeu. Acest tabel sumarizează adevărurile
principale şi aplicaţiile, ca tu, învăţătorul să ai o imagine de ansamblu referitor la ceea ce se va parcurge.

Armura lui Dumnezeu
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Satana

Dumnezeu

Eu

Brâul
adevărului

mă influenţează cu
învăţături false.

mi-a dat Cuvântul
Său adevărat.

cred Biblia şi trăiesc în
concordanţă cu ea.

Platoşa
neprihănirii

mă acuză când
păcătuiesc.

m-a acoperit cu
neprihănirea lui
Hristos.

îmi mărturisesc păcatul şi
cred că sunt în siguranţă
în Hristos.

Încălţămintea
Evangheliei
păcii

încearcă să îmi
strice relaţia mea cu
Dumnezeu.

m-a împăcat cu Sine
şi m-a umplut de
pace.

merg şi vestesc Evanghelia
păcii.

Scutul
credinţei

mă face să mă
mânii, să îmi fie
teamă, să mă autocompătimesc.

a promis că va fi cu
mine şi mă va păzi.

îmi amintesc cât de măreţ
e Dumnezeu şi mă bazez
pe promisiunile Sale.

Coiful
mântuirii

îmi umple mintea de
îngrijorare şi pofte.

mă va duce în cer
şi mă va elibera de
păcat.

îmi păstrez mintea
concentrată asupra zilei
mântuirii.

Sabia Duhului

îmi dă târcoale, ca
un leu care răcneşte.

mi-a dat Cuvântul
Său inspirat.

memorez versete cheie,
le citez şi mă bazez pe ce
spun ele.

c ţ ia

Le

Soldatul creştin

Brâul adevărului
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:

5

Brâul soldatului roman

[Arată ajutorul vizual
11.]
Prima piesă din armură
îşi dea seama că Satana încearcă să îi
este brâul adevărului
influenţeze cu învăţături false.
(Efeseni 6:14).
creadă Cuvântul, să-şi trăiască viaţa
Brâul nu era doar o
în adevăr şi să se asemene tot mai
fâşie de material sau
Ajutor Vizual
mult cu Domnul Isus.
o curea îngustă. Era
NE citească Cuvântul lui Dumnezeu şi să
o apărătoare din piele
afle cum pot fi mântuiţi cu adevărat.
care avea menirea să
protejeze partea inferioară a corpului. De
asemenea, când oamenii doreau să se mişte
Introducere: Greu sau uşor
repede, îşi adunau robele şi le pliau capetele
[Scrie cu litere mari pe două afişe cuvintele
în brâu, ca picioarele să nu fie împiedicate să
„greu şi „uşor. Aşează afişele pe perete, de o
parte şi de cealaltă a camerei. Pune întrebarea: fugă din cauza faldurilor. Când un muncitor
„E uşor sau greu să jonglezi cu trei mingi?” Toţi îşi plia robele în brâu, însemna că era gata
de muncă. Când un soldat îşi aduna astfel
adolescenţii se vor ridica şi vor hotărî fiecare
robele, însemna că era gata de luptă.
unde se aşează, în apropierea afişului pe care
scrie „greu” sau în apropierea celui pe care scrie
Brâul creştinului
„uşor” sau între ele, conform răspunsului lor la
Şi tu ai nevoie de protecţie, deoarece
întrebare. Continuă cu următoarele întrebări:
Satana, duşmanul tău, te va ataca şi va
„Este uşor sau greu să te scoli dimineaţa
încerca să te influenţeze. Mintea şi viaţa
să te duci la şcoală?”, „ ... să mănânci cinci
ta trebuie să fie încinse, ţinute împreună.
hamburgeri unul după altul?” Apoi pune
întrebări legate de subiectul de azi – adevărul: Trebuie să fii gata de luptă. Dumnezeu îţi
asigură „brâul adevărului”, pe care să-l porţi.
„E greu sau uşor să spui adevărul când te
Ce este „brâul adevărului”? Cuvântul lui
ceartă părinţii? E greu sau uşor să fii creştin
Dumnezeu este adevărul. Cum îl putem
adevărat la şcoală? E greu sau uşor să citeşti
purta? Trebuie să primim învăţătura din
Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi?”
Cuvântul lui Dumnezeu şi s-o lăsăm să ne
Avem nevoie de adevăr în vieţile noastre. Nu transforme viaţa. Psalmul 51:6 ne spune că
Dumnezeu doreşte adevărul în fiecare parte
e uşor să ştii adevărul, să spui adevărul şi să
trăieşti în adevăr. Însă Dumnezeu doreşte să a vieţii noastre. Când viaţa ta e saturată de
adevărul lui Dumnezeu, atunci gândurile,
ne ajute. În lecţia trecută, în Efeseni 6, am
motivaţiile şi acţiunile tale vor fi guvernate
observat că Dumnezeu a pus la dispoziţia
de el. Cu alte cuvinte, viaţa ta ar trebui să
creştinilor o armură pe care s-o poarte în
fie condusă de adevărul lui Dumnezeu.
luptă. Astăzi vom începe
să studiem diferitele piese ale acestei armuri. Aceasta este semnificaţia brâului adevărului,
înţeleagă că Cuvântul lui Dumnezeu
este adevărul.

11
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Brâul adevărului

Ajutor Vizual

12

dar cum îl afectează
asta pe creştin? Să
aflăm împreună!
Purtarea brâului
adevărului îţi va afecta
comportamentul, ceea
ce crezi, chiar întreaga
ta fiinţă. [Decupează
cele patru părţi ale
ajutorului vizual 12.]

Crede adevărul
[Arată ajutorul vizual 12 – fata privind
indicatoarele.] Brâul adevărului te va proteja
împotriva învăţăturilor false. În Efeseni 4:14,
Pavel spune credincioşilor că nu ar trebui să
se lase purtaţi de orice vânt de învăţătură. În
schimb, el vrea ca ei să fie siguri de ceea ce
cred. Singura cale pentru a face aceasta, este
să cunoască şi să creadă ce învaţă Biblia – să
poarte brâul adevărului. Creştinii care nu
sunt siguri de ceea ce cred sunt în pericol de
a se rătăci prin învăţături false. Un exemplu
de învăţătură falsă este acesta: „Isus nu este
cu adevărat Dumnezeu – a fost doar un
om bun“. Unii oameni, bine intenţionaţi,
vor argumenta această învăţătură, dar se
înşeală. Dacă tu ştii adevărul din Cuvântul
lui Dumnezeu, nu te vei lăsa înşelat de
învăţăturile false.

Metodă: Adevărat sau fals
[Împarte
adolescenţii în
grupuri de câte
patru sau cinci.
Foaie de lucru
Înmânează-le
partea de sus a
foii de lucru 9. Sunt aceste afirmaţii adevărate
sau false? Trebui să verifice referinţele pentru a
afla.
• Dumnezeu iubeşte toată lumea – El nu
va trimite pe nimeni în Iad – Romani
6:23 (Fals).
• Dacă Domnul Isus a fost o persoană

9
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reală, a păcătuit şi El – Evrei 4:15
(Fals).
• Această lume s-a format prin evoluţie –
Geneza 1:1 (Fals).
• Domnul Isus a avut un trup real după
înviere – Luca 24:37-39 (Adevărat).
• Dacă trăiesc o viaţă bună, Dumnezeu
îmi va permite să intru în cer – Efeseni
2:8-9 (Fals).
Cum poate un funcţionar de la bancă să
identifice o bancnotă falsă? Cea mai bună
modalitate e să cunoască exact cum arată
una reală, să cunoască totul despre ea. Cu
cât cunoşti mai mult adevărul, cu atât mai
pregătit vei fi să identifici învăţăturile false.

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Trăieşte în adevăr
[Arată ajutorul vizual 12 – fata privind
măştile.]
Brâul adevărului te ajută să nu fii ipocrit.
Cuvântul „ipocrit” înseamnă literalmente
„să te prefaci” sau „să porţi o mască”. Atât de
mulţi creştini în ziua de azi trăiesc o viaţă
dublă – încercând să profite de ambele lumi
– să aibă mântuirea lui Dumnezeu şi, în
acelaşi timp, să profite de plăcerile păcătoase.
Este o prefăcătorie opusă trăirii în adevăr.

Metodă: Perechi
[Cere adolescenţilor să vorbească cu persoana
de lângă ei. Vor trebui:
• Să găsească două moduri în care un
creştin poate fi ipocrit în viaţa sa.
• Să discute cum acest fapt îi afectează
mărturia faţă de cei nemântuiţi.
După câteva minute, oferă adolescenţilor
ocazia de a împărtăşi concluziile cu restul
grupului.]
Plăceri păcătoase pot fi: mersul la discotecă
sau în alte locuri ce îţi afectează viaţa de
credinţă; să fii necinstit faţă de prietenii tăi;
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să fii egoist în ceea ce priveşte timpul, banii
sau ambiţiile tale. Alte lucruri, cum ar fi
sportul sau computerul, pot deveni păcătoase
atunci când încep să îţi ia atât de mult timp
încât devin mai importante pentru tine
decât trăirea pentru Dumnezeu. Creştinii
nu ar trebui să aibă standarde duble. Nu-I
poţi sluji în acelaşi timp şi lui Dumnezeu
şi lui Satana. Nu poţi spune o minciună
profesorului de la şcoală şi, în acelaşi timp,
să spui că eşti creştin. Acest mod de trăire
îţi distruge viaţa în loc să o ţină împreună
în brâul adevărului. Singura soluţie pentru
acest fel de viaţă dublă este să fii devotat
Domnului pe deplin.

Aseamănă-te cu Isus
[Arată ajutorul vizual 12 – fata ce priveşte
urmele.]
Domnul Isus Hristos e exemplul nostru
perfect în toate, inclusiv în această viaţă
de adevăr. El spunea adevărul, chiar când
adevărul îi aducea antipatie. Domnul Isus a
trăit pentru a fi plăcut lui Dumnezeu, şi aşa
ar trebui să trăieşti şi tu. Dacă vrei să opui
rezistenţă duşmanului tău, Satana, trebuie
să-ţi declari loialitatea faţă de Hristos, şi să
fii vrednic de încredere în toate lucrurile. Fii
o persoană care spune şi trăieşte adevărul
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea altor
oameni. Trăieşte adevărul, nu o minciună.
Dar aminteşte-ţi, nu toţi vor păstra acelaşi
standard înalt despre care vorbim aici. Cei
ce vor să trăiască în adevăr, vor întâmpina
opoziţie.

Metodă:
Studiu de caz
[Distribuie
adolescenţilor
partea de jos a foii
de lucru 9. Citeşte
împreună cu ei minciuna lui Bogdan. Apoi
discutaţi pe marginea întrebărilor.] Textul foii
de lucru 9 este:
Foaie de lucru

9

„Ies afară mamă!“ spuse Bogdan, un băiat de
14 ani, ieşind pe uşă.
„Unde mergi Bogdan?” îl întrebă mama sa.
Răspunsul lui Bogdan era bine pregătit şi
acelaşi, în fiecare sâmbătă seara.
„Nu-ţi fă griji, mamă, merg la un film cu
prietenii de la biserică“.
Mama lui are încredere în el, ca de obicei.
Dar Bogdan se îndreaptă spre un alt loc. În
fiecare sâmbătă, prietenii de la şcoală se adună
în parcarea supermarket-ului de lângă râu şi
se întrec cu motocicletele. Bogdan nu are încă
motocicletă, dar îi place să privească întrecerile.
De l-ai întreba dacă îl deranjează faptul că se
ascunde de mama sa, ţi-ar spune: „Nu, cred că
e cel mai bine aşa! Dacă i-aş spune unde merg,
nu m-ar lăsa. Sau dacă m-ar lăsa, şi-ar face
griji toată seara. Pentru binele ei, dar şi al meu,
e mai bine aşa. Doar mă uit la ceilalţi cum se
întrec, nu-i nimic rău în asta!“
1. Te-a convins Bogdan că minciuna lui e
bună? Explică de ce.
2. Cum s-ar putea sfârşi povestea
aceasta într-o zi? Gândeşte-te la toate
consecinţele.
3. Gândeşte-te la alte situaţii în viaţă, în
care suntem ispitiţi să minţim?
4. Dacă un creştin minte, cum va afecta
aceasta mărturia lui?
5. De ce porunceşte Dumnezeu ca
întotdeauna să spunem adevărul?
6. Dacă te lupţi cu minciuna, cum ai
putea să porţi brâul adevărului?
Dacă ai trăit în minciună faţă de părinţii
tăi până acum, mărturiseşte-ţi minciunile,
iar apoi caută să semeni cu Hristos. Asta
doreşte Dumnezeu de la tine – doreşte să
devii din ce în ce mai asemănător cu Domnul
Isus (Romani 8:29). Dacă o minciună intră
în viaţa unui credincios, totul începe să se
năruie şi aceasta nu onorează numelui lui
Dumnezeu.
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Brâul adevărului

Concluzie
Brâul adevărului reprezintă adevărul lui
Dumnezeu cuprins în Cuvântul Său. Aşa că
foloseşte-l! Te va ajuta:
• Să crezi adevărul. Te va păzi de
învăţăturile false.
• Să trăieşti în adevăr. Te va ajuta să nu
fi ipocrit.
• Să devi asemănător cu Domnul Isus.
El este exemplul tău perfect.
Recunoaşte adevărul lui Dumnezeu şi
trăieşte în conformitate cu el, în fiecare
domeniu al vieţii tale; foloseşte brâul
adevărului pentru a aduce onoare numelui
lui Dumnezeu. ●
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Soldatul creştin

PLatoşa neprihănirii
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:

luptele din vechime, când o mare parte din
luptă se făcea corp la corp, soldatul avea
înţeleagă că neprihănirea Domnului
nevoie ca partea de sus a corpului să fie
Isus e atribuită credinciosului;
bine protejată. Piesa de armură folosită în
îşi dea seama că această protecţie
acest scop se numea „platoşă”. Era compusă
rămâne, chiar şi atunci când creştinul dintr-o fâşie grea de bronz, ce se întindea de
păcătuieşte şi Satana îl acuză;
la gât la coapse. Era imposibil de străpuns.
se bazeze pe neprihănirea lui Hristos. Soldatul care intra în luptă era bine protejat
împotriva săbiilor, a pumnalelor şi a suliţelor
Dacă păcătuiesc, să‑şi mărturisească
duşmanului.
păcatul înaintea Lui.
În timp ce Pavel descrie armura pe care
NE nu se mai bazeze pe neprihănirea
Dumnezeu a dat-o creştinilor, el vorbeşte
proprie, ci să îşi pună încrederea în
despre „platoşa neprihănirii“ (Efeseni 6:14).
Domnul Isus.

Introducere: Nevoia de protecţie
[Invită în faţă doi voluntari. Spune-i primului
că va trebui să îl lovească pe celălalt în stomac.
Întreabă-l dacă e gata să-o facă, iar pe celălalt
ce părere are despre asta. Adu o bucată de
lemn sau de metal, îndeajuns de mare pentru
a proteja partea de sus a corpului. Al doilea
voluntar poate să-şi pună bucata de lemn sau
metal sub tricou, pentru a se apăra. Acum care
dintre ei va fi rănit?]
Ce haine de protecţie folosesc poliţiştii într-o
revoltă? O piesă vitală a echipamentului lor
este vesta anti-glonţ, care protejează partea
superioară a corpului. Deoarece această parte
conţine organele vitale, cum sunt inima şi
plămânii, este esenţial să fie bine protejată.

Platoşa soldatului
roman

Ajutor Vizual

13

[Arată ajutorul vizual
13.]
Soldatul roman avea
nevoie de o protecţie
asemănătoare. În

Neprihănirea în Hristos
Pentru a înţelege ce înseamnă platoşa
neprihănirii, trebuie să ne gândim la ce
se întâmplă atunci când o persoană este
mântuită. Ştim că toţi suntem păcătoşi şi nu
putem trăi după standardele lui Dumnezeu.
Doar Unul a reuşit: Domnul Isus, Omul
perfect. Când a murit pe cruce, El a fost
pedepsit pentru păcatele tale, nu pentru ale
Sale. Când îţi pui încrederea în El, păcatele
tale sunt iertate pe deplin.
Platoşa neprihănirii se referă la ceva minunat
ce se întâmplă în acel moment: neprihănirea
lui Hristos îţi este acreditată ţie – este pusă
în contul tău; ca şi cum ai fost acoperit de
neprihănirea lui Hristos. Din acel moment,
când Dumnezeu se uită la tine, nu mai vede
un păcătos, ci neprihănirea Fiului Său. El te
declară îndreptăţit în Hristos!
Mai trebuie să înţelegi că această neprihănire
nu a fost pusă în tine. Nu ai devenit perfect
în momentul în care te-ai încrezut în
Hristos. Dar neprihănirea Domnului Isus
a fost pusă în contul păcatului tău (Romani
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3:21-22). Domnul Isus a luat pedeapsa
pentru păcatul tău şi a plătit datoria pe
deplin. Problema păcatului a fost rezolvată
pentru totdeauna. Eşti declarat îndreptăţit în
Hristos. Când Dumnezeu te priveşte, vede
bunătatea perfectă a Domnului Isus Hristos.
Această bunătate perfectă sau „neprihănire“
este comparată de Pavel cu platoşa soldatului
roman.
În Cuvântul Său, Dumnezeu ne-a dat zece
porunci pe care să le respectăm. Le-am
ascultat noi oare? Să spunem că am primi
o notă pentru
fiecare. Cum
ar arăta oare
carnetul nostru
de note?
Ajutor Vizual
[Fotocopiază
ajutorul vizual
14 în două exemplare. Pe una dintre ele, la
Numele elevului scrie „Eu”. La note, scrie
„neîmplinită”, „neîmplinită deseori”, „împlinită
satisfăcător”, etc.] Nu poţi fi acceptat în sfânta
prezenţă a lui Dumnezeu cu o astfel de
listă. Cum crezi că arată carnetul de note al
Domnului Isus?

14

[Pe a doua copie a ajutorului vizual 14 scrie
la Numele elevului „Domnul Isus Hristos“. La
note scrie la toate „Perfect“.] Ce s-a întâmplat
când ţi-ai pus încrederea în Hristos? El a
luat carnetul tău de note – a plătit pentru
păcatele tale pe cruce. De asemenea, ţi-a
dat carnetul Lui de note – neprihănirea
Lui a fost pusă în contul tău. Acesta e
schimbul care are loc, atunci când ne punem
încrederea în Hristos.

Acuzaţiile Lui Satana
Aminteşte-ţi, neprihănirea lui Hristos
nu este pusă în tine – este pusă în contul
păcatului tău. Vor mai exista momente în
viaţă, când vei păcătui şi Îl vei dezamăgi pe
Domnul. Este important să-ţi aminteşti
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asta, deoarece Satana te va ataca adesea:
amintindu-ţi de păcatul tău, făcându-te
să te acuzi pe tine însuţi sau folosindu-i
pe prietenii tăi, care-ţi vor spune: „Dacă ai
fi creştin cu adevărat, nu ai face aşa ceva“.
Aceasta este una din tacticile favorite ale lui
Satana. El vrea să te îndoieşti de mântuirea
ta, deoarece el ştie
că nu vei fi niciodată
eficient pentru
Dumnezeu, dacă te
îndoieşti că eşti creştin.
Ajutor Vizual

15

vizual 15.]

Folosirea platoşei
Cum putem fi protejaţi
împotriva acestor
atacuri? [Arată ajutorul

Ei bine, Pavel spune că neprihănirea
Domnului Isus este platoşa care ne
protejează. Când Satana ne face să ne
îndoim de mântuirea noastră, trebuie să ne
amintim că, dacă ne-am încrezut în Hristos,
Dumnezeu nu ne va pedepsi niciodată
pentru păcatul nostru. Satana ne poate
aminti păcatul, la fel pot face şi oamenii,
şi chiar noi înşine. Dar când Dumnezeu
priveşte la noi, nu vede păcatul nostru, ci
neprihănirea Domnului Isus (2 Corinteni
5:21).
Dacă te-ai încrezut cu adevărat în Domnul,
nu trebuie să te îndoieşti că eşti mântuit.
Când Satana vine cu îndoiala, foloseşte
platoşa neprihănirii. Când El te atacă cu
gânduri rele şi te simţi nevrednic de a te numi
creştin, priveşte la Hristos şi la neprihănirea
pe care a pus-o în contul tău. Aminteşte-i lui
Satana şi ţie însuţi, că toate păcatele tale sunt
iertate şi eşti împăcat cu Dumnezeu, prin
Domnul Isus (Romani 5:1). Bazează-te pe
promisiunile din Cuvântul lui Dumnezeu,
care nu vor fi niciodată încălcate.

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
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Bineînţeles, dacă eşti conştient de un păcat
din viaţa ta, trebuie să-l rezolvi. Nu-ţi pierzi
mântuirea, dar relaţia ta cu Dumnezeu este
grav afectată. Legătura ta cu Dumnezeu este
întreruptă. Vei experimenta dificultăţi în
citirea Cuvântul. Timpul tău de rugăciune nu
va mai fi la fel. Pacea din inima ta va dispărea.
Poate vor apărea şi alte consecinţe mai grave.
Mărturieşte-ţi păcatul lui Dumnezeu şi
renunţă la el. Dacă o faci, El promite să te
ierte.
[Arată ajutorul
vizual 16.]
Pe timp de
Ajutor Vizual
iarnă, o zi
însorită este
foarte plăcută!
Ne putem plimba sub razele soarelui. Dar
un singur nor, acoperind soarele, poate
strica totul. Dacă apar mai mulţi nori pe cer,
lucrurile se înrăutăţesc. Vremea se răceşte.
Decorul nu mai e aşa plăcut. Soarele este
încă acolo, dar nu ne mai putem bucura de el.
Tot aşa, păcatul afectează relaţia noastră cu
Dumnezeu. Nu lăsa nimic să intervină între
tine şi Dumnezeu. Dacă ai fost neascultător
faţă de El, roagă-te şi cere-I iertare îndată.
Fii hotărât să nu mai păcătuieşti. Te vei
bucura din nou, pe deplin, de relaţia cu El.

16

Metodă: Tabel de completat
[Împarte adolescenţii în două grupuri, fiecare
având un lider. Distribuie câte un exemplar al
foii de lucru 10. Un grup va efectua cercetările
despre David,
celălalt despre
Petru. Vor
completa
tabelul şi apoi
Foaie de lucru
vor discuta
rezulatul cu
celălalt grup.]

10

FOAIA DE LUCRU 10 RĂSPUNSURI
Răspunsuri pentru David
• Păcatul, 2 Samuel 11:1-4, 14-15:
Nu a mers la luptă
A privit o femeie care făcea baie
A comis adulter
A aranjat moartea lui Urie
• Consecinţe, 2 Samuel 12:7-12:
Dumnezeu l-a condamnat, prin Natan, profetul
Moartea şi dificultăţile aveau să vină din casa sa
• Mărturisirea, Psalmul 51:1-4:
A cerut iertare
A cerut să fie spălat
Şi-a recunoscut păcatele
• Restaurarea, 2 Samuel 12:13-14, 18, 24-25:
Dumnezeu i-a îndepărtat păcatul
Copilul său a murit
Se naşte Solomon

Răspunsuri pentru Petru
• Păcatul, Luca 22:54-60:
S-a lepădat de Domnul Isus de trei ori
• Consecinţe, Luca 22:61:
Domnul Isus l-a privit
El şi-a amintit de cuvintele Domnului
• Mărturisirea, Luca 22:62:
A ieşit afară
A plâns cu amar
• Restaurarea, Ioan 21:15-17:
S-a întors la o relaţie apropiată cu Domnul Isus
I s-a spus de trei ori să pască turma Domnului Isus
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Crescând în credinţă, vei dori să semeni tot
mai mult cu Domnul Isus. Chiar dacă nu
vei fi perfect decât în cer, dăruieşte-i Lui de
pe acum fiecare parte a vieţii şi cere-I să te
ajute să arăţi neprinănirea lui Hristos prin
cuvintele, motivaţiile şi acţiunile tale.

Porţi această platoşă?
Ce minunat să nu fii niciodată pedepsit
pentru păcatele tale, datorită neprihănirii
Domnului Isus care a fost pusă în contul
tău (Romani 8:1)! Tu nu depinzi de propria
ta neprihănire – în schimb, eşti protejat de
platoşa neprihănirii, bunătatea perfectă a
Domnului Isus.
Totuşi, poate este cineva aici care nu este
creştin. În loc să te bazezi pe neprihănirea
Domnului Isus, te încrezi în propria-ţi
neprihănire. Poate spui: „Nu sunt un om
rău, incerc să fac bine. Dumnezeu nu mă
va pedepsi.“ Iată ce spune Cuvântul lui
Dumnezeu despre neprihănirea ta (Isaia
64:6). În ochii lui Dumnezeu, încercările
tale de a fi bun, sunt ca nişte haine murdare.
Dumnezeu este sfânt şi perfect. Niciodată
nu vei putea ajunge la standardul Lui prin
puterea ta proprie (Romani 3:23).
Vestea bună este că, deşi ai păcătuit şi ai
eşuat în a trăi după standardul Lui, poţi fi
iertat. Domnul Isus a murit ca să plătească
pedeapsa pentru păcatul tău (1 Petru 3:18).
Dumnezeu L-a înviat din morţi şi El este
viu şi astăzi. Dacă Îi vei cere să te ierte,
atunci „platoşa neprihănirii“ va deveni a ta.
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Bunătatea perfectă a Domnului Isus va fi
pusă în contul păcatului tău şi Dumnezeu nu
îţi va reproşa niciodată păcatul (Evrei 8:12).
Asigură-te că ţi-ai pus încrederea în Hristos
şi ai primit platoşa neprihănirii Lui. Dacă
încerci, în continuare, să fii plăcut lui
Dumnezeu prin eforturile tale, într-o zi vei
sta în faţa Lui, ca Judecător. Vei avea asupra
ta doar „haine murdare” care să te apere
de mânia îndreptăţită a lui Dumnezeu.
Ele nu vor fi deajuns. Nu aştepta acea zi,
încrede-te în Domnul Isus şi poartă platoşa
neprihănirii chiar astăzi!

Metodă:
Cuvinte amestecate

Foaie de lucru

11

[Fotocopiază foaia de
lucru 11 pentru toţi
adolescenţii. Ei o pot
completa în timpul
programului sau acasă. Îi
va ajuta să recapituleze
lecţia. ●

FOAIA DE LUCRU 11 RĂSPUNSURI
Descifraţi cuvintele: creştin, Satana, bunătatea, mântuit, arate,
viaţa, încrederea, păcatului, contul, platoşa, îndoiască, neprihănirii.
Completaţi spaţiile goale:
Platoşa, neprihănirii, bunătatea, contul, păcatului, încrederea,
creştin, arate, viaţa, Satana, îndoiască, mântuit.
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Soldatul creştin

Încălţămintea
Evangheliei Păcii
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
înţeleagă Evanghelia şi cum l-a
împăcat Dumnezeu pe om cu Sine;
îşi dea seama că omul poate avea pace
deplină cu Dumnezeu;
fie înrădăcinaţi ferm în Evanghelia
păcii şi să o împărtăşească altora.

NE accepte oferta lui Dumnezeu de pace

şi împăcare.

Introducere: Competiţia pantofilor
[Împarte adolescenţii în două grupuri. Fiecare
grup va primi o foaie de hârtie şi un creion.
Timp de un minut, vor scrie cât mai multe
feluri de încălţăminte (sandale, adidaşi, şlapi,
patine, etc). Apoi, fiecare echipă îşi va alege un
purtător de cuvânt. Va avea loc un fel de „pingpong“ între cei doi reprezentanţi. Alternativ,
vor numi un gen de încălţăminte. Pot folosi
doar ceea ce au pe listă. Nu se poate spune
aceeaşi denumire de două ori. Echipa care
rămâne prima fără denumiri, pierde jocul.]

7

pentru luptă. Purta
o pereche de sandale
formate din curele de
piele ce-i ţineau strâns
piciorul. Pe talpă erau
mai multe ştifturi mici
care asigurau soldatului
Ajutor Vizual
stabilitate. Sandalele
erau destul de uşoare
pentru a nu-i îngreuna
alergarea, dar destul de puternice pentru a-i
proteja picioarele de ţepuşele ascunse ale
duşmanului. Erau concepute în aşa fel încât
să-l ajute să se mişte mereu – dacă stătea
prea mult într-un loc, putea fi omorât!
Care e încălţămintea creştinului?

17

Efeseni 6:15 ne dă răspunsul: Încălţămintea
Evangheliei păcii. Ea îl ajută să stea neclintit
în faţa duşmanului, în circumstanţe dificile şi
în ispite.

Evanghelia păcii

Cuvântul
„Evanghelie“
E uimitor ce multe feluri diferite de
înseamnă
încălţăminte există! Fiecare tip de
„veste bună“.
încălţăminte este folosită în circumstanţe
Evanghelia păcii
Ajutor Vizual
specifice: cizmele de cauciuc pentru
este vestea bună
timpul de ploaie, tenişii pentru gimnastică,
a mântuirii pe
ghetele pentru dealuri şi munţi abrupţi şi
care Dumnezeu
alunecoşi ... . Dacă eşti creştin, ai nevoie de
ţi-o oferă
încălţămintea potrivită! Locurile pe unde
prin Domnul
umbli pot fi foarte înşelătoare şi ai nevoie de Isus Hristos. [Măreşte ajutorul vizual 18.
o încălţăminte bună, pentru a avea stabilitate Decupează piesele puzzle-ului şi lipeşte-le
şi mobilitate pe câmpul de luptă.
progresiv pe tablă.]
La început, când
Încălţămintea soldatului roman
Dumnezeu a creat
[Arată ajutorul vizual 17.]
oamenii, ei au trăit
Soldatul roman avea o încălţăminte excelentă
într-o armonie perfectă.

18
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Dar această relaţie plină
de pace a fost distrusă
de Adam şi Eva. Ei au
fost neascultători faţă
de Creatorul lor. În
sfinţenia Lui, Dumnezeu
a trebuit să îi condamne
şi să îi alunge din prezenţa Lui (Coloseni
1:21). Păcatul s-a transmis inevitabil
generaţiilor următoare. Toţi oamenii s-au
născut păcătoşi, din cauză că Adam şi Eva
au devenit ostili faţă de Dumnezeu. Acum
oamenii Îl resping sau Îl
ignoră pe Dumnezeu.
Dumnezeu nu a fost
responsabil pentru ce s-a
întâmplat. A iubit atât
de mult omenirea încât
a asigurat o cale prin
care relaţia aceeasta să poată fi restabilită.
Şi-a trimis Fiul, Domnul Isus, care a venit
pe pământ şi a murit pe cruce, ca păcatele
noastre să nu mai fie un obstacol între noi şi
Dumnezeu. (Coloseni 1:19-22, 2 Corinteni
5:19). Mâna lui Dumnezeu este acum
întinsă către fiecare om.
Dar puzzle-ul nu este încă terminat.
Pentru a avea pace
cu Dumnezeu şi tu
trebuie să întinzi mâna
spre El. Împacă-te cu
Dumnezeu! (2 Corinteni
5:20b). Aceasta
înseamnă să recunoşti
că ai încălcat poruncile Lui şi să accepţi ce
a făcut Domnul Isus pentru tine pe cruce.
Relaţia nu va fi restabilită până când nu îţi
faci şi tu partea. Trebuie să accepţi oferta lui
Dumnezeu şi să-I permiţi să te umple de
dragoste şi pace. Te-ai împăcat cu Creatorul
tău?

Metodă: Puzzle-ul Evanghelie
[Poate fi folosită acum sau mai târziu, în
partea „Mărturisirea Evangheliei păcii“.
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Fotocopiază ajutorul vizual 18 pentru
fiecare adolescent. Asigură foarfece, ca ei să
decupeze piesele puzzle-ului. Apoi formează
grupuri de câte doi şi încurajează-i să spună
mesajul Evangheliei celuilalt, folosindu-se de
acest puzzle. Această metodă îi va ajuta pe
adolescenţi să recapituleze mesajul Evangheliei
şi îi va pregăti să îl împărtăşească şi altora. Va
fi mai bine acceptată, dacă adolescenţii sunt în
majoritate creştini.]

Neclintit în Evanghelia păcii
Dacă ai acceptat Evanghelia, la fel ca un
soldat roman cu încălţămintea-i solidă,
trebuie ,,să stai” neclintit în ea. Nu asculta şi
nu accepta nici o altă Evanghelie. Galateni
1:6-8 ne spune că este o singură Evanghelie.
Dacă stai neclintit în ea şi crezi pe deplin în
singura cale de mântuire, Domnul Isus, vei
avea stabilitate în viaţa creştină şi ajutor să
nu aluneci în păcat, atunci când eşti ispitit.
Când crezi neclintit în Evanghelie, cunoaşti
pacea cu Dumnezeu (Romani 5:1). Avem
pace cu Dumnezeu (în inimile, minţile
şi cugetele noastre)ştiind că nu vom fi
niciodată pedepsiţi pentru păcatul nostru.
Oamenii pot căuta pacea în multe feluri.
Ea nu poate fi găsită în alcool, droguri, sex,
posesiuni materiale, diplome universitare
sau sport. Religiile false oferă deseori o pace
înşelătoare, prin ritualuri şi fapte bune. Dar
nici una dintre acestea nu oferă adevărata
pace. Ea se găseşte doar în Evanghelie. Doar
Evanghelia se ocupă de păcat şi de vină, faţă
de un Dumnezeu sfânt.
Soldatul creştin se află într-o luptă, dar
în luptă cunoaşte pacea lui Dumnezeu.
Totuşi, nu trebuie să permitem păcatului să
intervină în vieţile noastre, deoarece aceasta
ne va fura pacea pe care Dumnezeu ne-o dă.
Atunci când stai neclintit pe fundaţia
Evangheliei şi pacea lui Dumnezeu
domneşte în viaţa ta, eşti sigur că porţi
încălţămintea Evangheliei păcii.
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ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Mărturisind Evanghelia păcii
Cei care poartă încălţămintea Evangheliei,
nu doar că stau neclintiţi în luptă, dar şi
înaintează la ordinul Comandantului lor.
După ce au primit Evanghelia păcii, creştinii
trebuie să fie gata să o ducă mai departe.
Domnul Isus porunceşte creştinilor să
meargă şi să vestească Evanghelia oricărei
făpturi (Marcu 16:15).
Dacă eşti creştin, Dumnezeu ţi-a încredinţat
cuvântul împăcării (2 Corinteni 5:19).
Tu ai pace cu Dumnezeu, dar cum vor
experimenta această pace şi membrii
familiei tale şi prietenii tăi? Cum vor crede
în Domnul Isus? În primul rând, trebuie
să audă. Domnul Isus te-a echipat şi te-a
trimis la ei. Romani 10:14-15 spune că
picioarele celor ce vestesc Evanghelia păcii
sunt frumoase. Doreşti să se spună astfel şi
despre tine?
[Arată mijlocul vizual 19.]
În ceea ce priveşte
mărturisirea
Evangheliei, există
multe feluri de creştini.
Unii sunt ca papucii
de casă: preferă să
stea confortabil acasă,
Ajutor Vizual
decât să ia parte la
o evanghelizare cu
probleme. Unii sunt ca
şlapii de oraş: se bucură de ieşiri şi distracţie,
dar nu doresc să-şi deranjeze prietenii cu
un subiect atât de serios ca Evanghelia.
Alţii sunt ca pantofii de sport: când cineva
îi întreabă dacă cred în Dumnezeu, fug cât
mai departe de acea conversaţie. Unii sunt ca
botoşeii pentru bebeluşi: întotdeauna simt
că nu sunt suficient de spirituali pentru a
vorbi altora despre Dumnezeu. Alţii sunt
ca pantofii cu tocuri: sunt mândri că sunt
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creştini şi le vorbesc altora de sus. Unii sunt
ca adidaşii cu crampoane: sunt foarte direcţi
şi duri în modul în care îi abordează pe
necreştini. Ce fel de creştin eşti tu? Încalţă-te
cu încălţămintea Evangheliei păcii! Cere-i
Domnului să te ajute să-I fii un martor bun.

Metodă: Votul pantofilor
[Trasează pe podea, cu bandă colorată, un
triunghi mare. La fiecare colţ aşează o bucată
de hârtie pe care scrie 1, 2, 3, ca în modelul
dat. Adolescenţii vor sta în jurul triunghiului.
Când vei pune o întrebare, vor merge toţi şi îşi
vor aşeza un pantof undeva în triunghi. (Pe 1
dacă răspunsul lor e 1, etc. Pot pune pantoful
şi pe linia dintre numere, dacă sunt nesiguri de
răspunsul lor sau chiar în centru, dacă nu se
pot hotărî. Când toţi pantofii sunt aşezaţi, poţi
avea o discuţie scurtă despre răspunsurile lor şi
despre ce înseamnă să fii un martor bun. Apoi,
spune-le să-şi ia încăţămintea înapoi şi pune
următoarea întrebare.]
 Să presupunem că un prieten necreştin te
invită să iei parte la o anumită activitate
duminică dimineaţa. Cum vei reacţiona?
1. Spui că nu poţi veni, fără să mai dai
explicaţii.
2. Explici că mergi la biserică duminica şi
spui şi de ce.
3. Accepţi oferta.
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 Să presupunem că ţi se cere să mergi
sâmbăta viitoare să împarţi tractate
evanghelistice pe stradă. Ce faci?
1. Găseşti o scuză bună să nu mergi.
2. Îi ceri lui Dumnezeu să te pregătească
pentru asta.
3. Îi încurajezi pe alţii să ia parte la
distribuire.
 Să presupunem că un prieten necreştin
observă că ai o Biblie în dormitor. Ce
faci?
1. Îl întrebi dacă a citit-o vreodată.
2. Sugerezi să i-o dai cu împrumut.
3. Găseşti o cale să schimbi conversaţia.

Metodă: Întrebări

Foaie de lucru

12
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[Fotocopiază foaia de
lucru 12 pentru toţi
adolescenţii. Ei o pot
completa în timpul
programului sau acasă. Îi
va ajuta să recapituleze
lecţia.] ●

FOAIA DE LUCRU 12 RĂSPUNSURI
Descoperă cuvintele: mântuirii, păcii, duşmanului,
încălţămintea, niciodată, bunătatea, încrezi, păcat, îndreptăţiţi,
contul, Evangheliei, întorci, mântuiţi, înviat, încălţămintea,
mântuiască, pedeapsă, creştinul.
Completează spaţiile goale: încălţămintea, Evangheliei, păcii,
încălţămintea, creştinul, duşmanului, mântuirii, pedeapsa, păcat,
înviat, mântuiască, întorci, încrezi, mântuiţi, niciodată, îndreptăţiţi,
bunătatea, contul.
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Soldatul creştin

Scutul credinţei

I

Obiective: Dorim ca adolescenţii să:

lungime şi 75 cm lăţime. Era confecţionat
din lemn şi acoperit cu piele şi pânză.
înţeleagă cum îi atacă Satana prin
Săgeţiile aprinse folosite de duşmani aveau
mânie, teamă, auto-compătimire şi
pânză strâns învelită în jurul vârfului. Pânza
singurătate;
era îmbibată într-o soluţie inflamabilă şi
îşi dea seama că doar credinţa este cea aprinsă doar înainte de a fi tras la ţintă.
care îi ajută să îl învingă pe Satana şi Săgeţile puteau provoca răni groaznice.
sentimentele greşite;
Pentru a cauza confuzie, duşmanul trimitea
săgeţile din toate direcţiile, iar soldaţii
îşi amintească cât de mare este
trebuiau să fie pregătiţi pentru a se apăra.
Dumnezeu şi să se bazeze pe
Scutul îl proteja pe soldat, şi stingea focul
promisiunile Lui.
NE îşi pună încrederea în Dumnezeu şi săgeţilor.
să experimenteze bucurie şi pace.

Săgeţile aprinse ale lui Satana

Introducere: La atac!
Ai nevoie de cinci „mingi“ din hârtie mototolită
ce pot fi aruncate în cineva fără să rănească.
Cheamă în faţă şase voluntari. Unul dintre ei
va sta în faţa unui perete. Ceilalţi cinci vor lua
câte un ghemotoc de hârtie şi vor sta în linie la
câţiva metri distanţă. Toţi odată vor arunca
mingile din hârtie către cel de lângă perete. El
se poate mişca pentru a evita ,,mingile”. Restul
grupului va trebui să aprecieze câte mingi au
lovit ţinta. Apoi vor repeta experimentul, dar
de data aceasta adolescentul ţintă va primi o
bucată mare de carton (de mărime comparabilă
cu platoşa unui soldat) pentru a se proteja.
Grupul va estima eficienţa acestei protecţii.

Scutul soldatului
roman

Ajutor Vizual

20

[Arată ajutorul vizual
20.]
Scutul soldatului
roman era o parte
vitală a echipamentului
său. Scutul era de
aproximativ 120 cm

Efeseni 6:16 ne avertizează că Satana are
„săgeţi arzătoare“ cu care îl atacă pe creştin.
Când vin probleme şi greutăţi în viaţa
noastră, Satana profită de situaţie şi încearcă
să ne lovească cu săgeţi aprinse, cum sunt:
mânia, teama, auto-compătimirea sau
singurătatea.

Metodă: Studiu de caz

Foaie de lucru

13

[Împarte foaia de lucru
13 fiecărui adolescent.
Cere unui voluntar să
citească primul paragraf
despre Andrei. Pune
apoi câteva întrebări
pentru a-i ajuta să
se identifice cu el.
Procedează la fel şi cu
următoarele părţi.]

„Numele meu este Andrei. Mi-am căutat
o slujbă cu jumătate de normă. Domnul
Moisescu de la staţia locală de benzină, mi-a
promis o slujbă, dar în schimb a dat-o altcuiva.
Sunt atât de mânios şi plin de amărăciune.
Ştiu că, un creştin nu ar trebui să simtă astfel,
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dar nu reuşesc să scap de aceste sentimente
negative, pe care le am faţă de domnul
Moisescu.“
Întrebări: De ce este mânios Andrei? Ce altceva
ne poate umple de mânie? Cum ne este afectat
comportamentul de mânie?

creştină nu este uşoară. Aminteşte-ţi că
Pavel a comparat-o cu o luptă. Ne-am pus
încrederea în Domnul Isus, dar încă trebuie
să facem faţă problemelor şi greutăţilor din
viaţă. Satana profită de oportunităţile oferite
de aceste situaţii, pentru a face lucrurile
să pară mai rele decât sunt. Şi mai presus
„Numele meu este Simona. De ceva vrem,e
de toate, el se bucură când ne îndoim de
mama nu se simte bine. Săptămâna viitoare
Dumnezeu. Satana speră ca, lovindu-ne
trebuie să meargă la spital pentru analize. Sunt cu „săgeţile arzătoare” de teamă, mânie,
foarte îngrijorată. Am încercat să mă rog, dar
singurătate
nu mă pot gândi la altceva şi îmi este foarte,
sau autofoarte frică.“
compătimire,
Întrebări: De ce este atât de îngrijorată
să ne pierdem
ual
Simona? Ce alte circumstanţe ne pot provoca
încrederea în
Ajutor Viz
teamă? Ne poate ajuta rugăciunea?
Dumnezeu.
Avem nevoie
„Numele meu este Ionuţ. Mă simt foarte
de protecţie faţă de atacurile lui Satana, iar
neajutorat. M-am pregătit foarte mult pentru
protecţia pe care Dumnezeu a pregătit-o
examen, dar l-am picat, în timp ce toţi prietenii pentru noi este scutul credinţei.
mei au luat note destul de bune. Prietenii au
încercat să mă încurajeze, dar fără succes.
Protejat de scutul credinţei
Chiar cred că nu sunt bun de nimic.“
[Arată ajutorul vizual 21. Poţi acoperi
Întrebări: De ce are Ionuţ o imagine de sine
textul şi descoperi treptat, în timp ce prezinţi
atât de slabă? De ce nu au efect pentru el
următoarele trei puncte.]
cuvintele de încurajare ale prietenilor? Poţi să
Credinţa ne ajută să îl învingem pe Satana.
dai exemple de alte circumstanţe care ne fac să
Prin credinţă, ne împotrivim lui (1 Petru
ne simţim fără valoare?
5:9) şi avem victorie (1 Ioan 5:4). Dar nu
credinţa în noi înşine, ci în Dumnezeu.
„Numele meu este Ina. Este sâmbătă seara şi
Trebuie să credem că Dumnezeu ştie, Îi pasă
sunt singură acasă. Prietenii mei au plecat cu
şi înţelege problemele pe care le întâmpinăm,
toţii la cinema. M-au chemat şi pe mine, dar
că ne iubeşte şi ne va ajuta să le depăşim.
ştiu că filmul pe care l-au ales nu este un film
Când eşti atacat, credinţa în Dumnezeu este
potrivit pentru un creştin. Prietenii au râs de
scutul tău. Vestea bună e că te poţi baza pe
mine când au auzit că nu vreau să merg. Ştiu
Dumnezeu 100%. Putem avea încredere
că am făcut ceea ce trebuie, dar acum mă simt
deplină în El, datorită... [Descoperă textul.]
foarte singură.“
Întrebări: Ce părere ai de hotărârea Inei? Care
Persoanei Lui
au fost consecinţele? Poţi să dai exemple de
Dumnezeu este pretutindeni (Ieremia
situaţii similare, pe care le putem întâmpina?
23:24) şi cunoaşte totul, chiar şi gândurile şi
cuvintele tale (Psalmul 139:4). Nimic nu-L
Aceşti patru tineri s-au confruntat
ia prin surprindere! El ştie exact cu ce te
cu sentimente de mânie, teamă, autoconfrunţi şi Îi pasă de tine, fiindcă te iubeşte
compătimire şi singurătate. Tu cu ce
(1 Ioan 4:8). E bine să studiezi Biblia şi să
sentimente te lupţi? Gândeşte-te! Viaţa
descoperi cum este Dumnezeu, deoarece
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cunoscând persoana Sa, aceasta te va ajuta să
te încrezi în El. Vestea bună e că Dumnezeu
nu se schimbă niciodată (Maleahi 3:6). Când
îţi pui încrederea în El, nu eşti dezamăgit!

Promisiunilor Lui
Cuvântul lui Dumnezeu conţine multe
promisiuni minunate pentru creştini.
El promite că niciodată nu te va părăsi
(Evrei 13:5). Promite că nimeni şi nimic
nu te poate despărţi de El (Ioan 10:28).
Promite că va fi cu tine, să te conducă şi să
te călăuzească (Proverbe 3:6). Promite să
se îngrijească de toate nevoile tale (Filipeni
4:19). Crezi că Dumnezeu Îşi poate ţine
promisiunile? Categoric, da – Dumnezeu nu
poate minţi (Evrei 6:8).

Aminteşte-le ce au scris cele patru personaje
(din foaia de lucru 13): Andrei, Simona,
Ionuţ şi Ina. Fiecare grup va trebui să scrie o
carte poştală unuia dintre cei patru. În câteva
cuvinte, îşi vor exprima compasiunea, vor oferi
sfaturi şi vor cita un verset. Evident, vederile
sunt fictive şi nu vor fi trimise. Metoda îi poate
ajuta pe adolescenţi să se gândească cum să
îşi pună încrederea în Dumnezeu atunci când
sunt mânioşi, îngrijoraţi, descurajaţi sau se
simt singuri. După ce au terminat de scris,
cere grupurilor să citească cu voce tare cartea
poştală. Această activitate se potriveşte în mod
special adolescenţilor mântuiţi.]

Metodă: Interviul

[Invită pe cineva care ar putea să-şi prezinte
mărturia. Poate fi cineva care şi-a pierdut
Puterii Lui
slujba sau a avut o problemă serioasă de
sănătate şi care a trecut prin încercare cu
Dumnezeul nostru este puternic (Psalmul
ajutorul Domnului. Poţi pune întrebări de
147:5). Nimic nu este prea greu pentru
felul: Ce necaz ai avut? Cum te-ai simţit? Ce
El (Ieremia 32:17). Când întâmpinăm
opoziţie din partea lui Satana, este bine să ne ai făcut pentru a învinge acele sentimente?
Cum ţi-a influenţat relaţia ta cu Domnul? Ţi-a
amintim că Dumnezeu este mai mare decât
el (1 Ioan 4:4b). Dumnezeu poate să ne ajute întărit încercare încrederea în El? Ce adevăruri
când trecem prin perioade dificile. Cât timp deosebite cu privire la Dumnezeu te-au ajutat
să treci prin această perioadă dificilă? Privind
trăim cu scopul de a-L sluji pe Dumnezeu,
în urmă, ce ai învăţat din toată încercarea?]
puterea Lui este la dispoziţia noastră
(Filipeni 4:13).
Satana este bine înarmat cu săgeţile
Gândeşte-te la ce a realizat Domnul Isus
sale arzătoare. Câteodată trimite un
pentru tine la cruce şi la mormânt. El l-a
bombardament neîntrerupt, iar alteori se
învins pe Satana. Gândeşte-te la ce a făcut
opreşte din atac. De ce crezi că face asta? El
şi face Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul
vrea să ne simţim mândri sau în siguranţă.
şi Dumnezeu Duhul Sfânt pentru tine.
Când Satana atacă cu săgeţile sale arzătoare, Alteori experimentezi binecuvântarea lui
Dumnezeu şi, dintr-odată, se iveşte un atac
protecţia ta vine din credinţa pe care ţi-o
păstrezi în Dumnezeu. Credinţa acţionează neaşteptat. O altă tactică a celui rău este să
asupra convingerilor tale, chiar şi atunci când te atace în punctul cel mai slab, unde poate
cauza cele mai mari distrugeri.
te îndoieşti.

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Metodă: Cărţile poştale
[Împarte adolescenţii în patru grupuri.
Fiecare grup va primi un pix şi o carte poştală.

Concluzie
Scutul credinţei te protejează, împiedicând
săgeţile arzătoare ale lui Satana să te
rănească. Este cel ce stinge focul, ca influenţa
săgeţilor să nu se întindă. Observă că
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Efeseni 6:16 vorbeşte despre „a lua scutul”.
Porţi brâul, platoşa şi încălţămintea. Acum
trebuie să iei scutul şi să-l foloseşti. Oricare
ar fi greutăţile prin care treci, încredete în Dumnezeu. Aminteşte-ţi persoana
Lui – El este în stare să te ajute în orice
situaţie. Aminteşte-ţi promisiunile Lui –
ele sunt adevărate şi poţi fi încurajat de ele.
Aminteşte-ţi puterea
Lui – nimic nu este
prea greu pentru El.
Dacă foloseşti scutul
credinţei, săgeţile
arzătoare ale lui Satana
nu te vor putea răni.
Foaie de lucru

14

Metodă: Căutarea
cuvintelor

[Fotocopiază foaia de lucru 14 pentru
fiecare adolescent. O pot completa în timpul
programului sau acasă. Îi va ajuta să
recapituleze lecţia.] ●
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FOAIA DE LUCRU 14 RĂSPUNSURI
Completea-ză
în spaţiile
goale:
ajutor;
scutul;
săgeţi;
învins;
deplin;
adevăr;
scopul; atacul; nevoie; putere .
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Soldatul creştin

Coiful mântuirii
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
înţeleagă tacticile lui Satana: el
doreşte ca noi să trăim pentru prezent,
umplându-ne mintea de tot felul de
griji şi dorinţe;
îşi dea seama că cei credincioşi trebuie
să privească înainte: într-o zi vor fi în
glorie;
se concentreze asupra acestei speranţe
vii, şi să trăiască în concordanţă cu ea.

NE ceară Domnului să îi mântuiască.
Introducere: Descoperit parţial
[Adu două sau trei obiecte la
întâlnire. Găseşte o modalitate să
acoperi o mare parte din fiecare.
Adolescenţii trebuie să ghicească
ce sunt ele, doar după părţile vizibile. Poate
fi foarte dificil, dacă vei găsi câteva obiecte
neobişnuite, de exemplu: un ştergător de
parbriz, un băţ de ski, o şa, o antenă, etc.
Alternativ, poţi folosi unele din pozele de pe
CD-ul primit împreună cu acest manual.]
Putem întâmpina dificultăţi asemănătoare
în vieţile noastre. Sunt multe lucruri pe care
nu le vedem şi nu le înţelegem. Sunt şi alte
lucruri pe care le-am pierdut din vedere.
Trebuie să luăm în considerare trecutul,
prezentul şi viitorul nostru. Avem nevoie
de o imagine completă a vieţii noastre de
credinţă.

Mântuirea
Biblia ne învaţă că oricine se pocăieşte de păcatele
sale şi îşi pune încrederea în Domnul Isus, este
mântuit. [Arată în mod progresiv diagrama din
ajutorul vizual 22.] Mântuirea este ceva ce ţi s-a

9

întâmplat la un
moment dat
în trecut. Ai
fost mântuit
atunci când teAjutor Vizual
ai întors de la
păcat şi ţi-ai pus
încrederea în
Hristos. Aceasta este justificarea – neprihănirea
lui Hristos pusă în contul păcatului tău.
Dar mântuirea şi viaţa creştină înseamnă mai
mult decât atât. În prezent nu suntem perfecţi, iar
în noi are loc o lucrare a lui Dumnezeu. Aceasta
este sfinţirea – creşterea în asemănare cu Domnul
Isus. Apoi, în mântuire există şi un viitor – o zi
ce va veni, în care creştinul va fi absolut perfect.
Aceasta este glorificarea – când Hristos se va
întoarce, vom fi ca El. Vom fi glorificaţi. Atunci
mântuirea noastră va fi completă.
Justificarea ne eliberează de
pedeapsa păcatului;

22

Sfinţirea ne eliberează de
puterea păcatului;
Glorificarea ne eliberează de
prezenţa păcatului.

Coiful soldatului roman
Să privim această
diagramă, în timp ce ne
întoarcem cu gândul
la armura creştinului.
Astăzi vom discuta
despre o altă piesă a
armurii. [Arată ajutorul
Ajutor Vizual
vizual 23.] Coiful
purtat de soldatul
roman era un înveliş
din piele întărit de o acoperitoare din metal.
Este evident că această piesă a armurii era
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vitală, fiindcă proteja capul. O lovitură în
cap ar fi fost cu uşurinţă fatală. Coiful era
absolut esenţial în luptă. Sabia nu îl putea
străpunge. Soldatul roman putea lupta cu
încredere. Dar ce vrea să spună Pavel prin
expresia „coiful mântuirii“ (Efeseni 6:17)?
Pentru a răspunde la acastă întrebare,
trebuie să studiem şi alte versete. Atunci
când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu
este necesar să studiezi nu doar un verset
despre un anumit subiect. 1 Tesaloniceni
5:8 ne spune despre coif că este „nădejdea
(speranţa) mântuirii“. Nu este o speranţă
ca aceasta: „Sper că nu va ploua mâine, în
timpul meciului de fotbal“, ci este ceva ce
creştinul aşteaptă cu certitudine. Pavel ne
spune să purtăm acest coif al mântuirii, ceea
ce înseamnă să privim înainte spre ziua în
care vom fi glorificaţi.

Atacuri asupra minţilor noastre
Aşa cum un duşman încearcă să lovească
drept în capul soldatului, în acelaşi fel Satana
încearcă să ne atace minţile. Trebuie să ne
amintim că suntem într-o luptă. Satana
nu vrea să ne gândim la Dumnezeu, la
mântuirea noastră şi la destinul minunat pe
care îl avem. El încearcă să ne umple mintea
de păcate vechi, temeri, îndoieli, cuvinte
murdare sau chiar gânduri de blasfemie. El
încearcă să ne umple imaginaţia de dorinţe
greşite, patimi şi pofte trupeşti. Dumnezeu
vrea să-ţi faci partea ta, neaprovizionând
duşmanul cu muniţie. Ai grijă în alegerea
revistelor, a emisiunilor TV, a muzicii şi
a filmelor. Multe dintre ele conţin lucruri
care îi împiedică pe creştini. Satana ne atacă
minţile şi ne determină să avem atitudini
greşite sau să spunem lucruri greşite.
Conform Filipeni 4:8, ar trebui să ne gândim
la ceea ce este adevărat, nobil, drept, curat,
etc.
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Purtarea coifului mântuirii
Poartă coiful mântuirii, pe care Dumnezeu
l-a pregătit, ca mintea ta să fie păzită de
atacurile lui Satana. Aminteşte-ţi ce a
făcut Dumnezeu pentru tine (justificarea),
ce face acum (sfinţirea), dar şi ce va
face (glorificarea). Fii plin de „nădejdea
mântuirii“. Priveşte-ţi viaţa dintr-o altă
perspectivă şi trăieşte ceea ce crezi.

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Să luăm în considerare câteva gânduri pe
care Satana încearcă să le planteze în mintea
noastră şi cum putem fi protejaţi de coiful
mântuirii:
„Toţi o fac”: Lumesc 		
Priveşti poate în jurul tău şi vezi tineri
care nu-şi bat capul cu moralitatea şi
doar se distrează, bucurându-se de
viaţă. Satana încearcă să te convingă să
fii ca ei. E foarte uşor să-ţi diminuezi
standardele doar pe motivul că şi ceilalţi
fac asta. În timp, devii mulţumit de
standardele joase şi te încurci în mrejele
lucrurilor acestei lumi. Poartă coiful
mântuirii şi aminteşte-ţi promisiunile
lui Dumnezeu. În Tit 2:11-13 vedem
că „fericita noastră nădejde“ ar trebui
să ne impulsioneze să trăim o viaţă
evlavioasă. Doreşte-ţi să trăieşti
într-un fel plăcut Domnului Isus, ca
şi cum este gata să se întoarcă chiar
astăzi. Dacă nu ai acest scop, atunci
vei fi atras de aceleaşi activităţi ca toţi
cei din şcoala ta şi vei uita de biserică
şi de întâlnirile tineretului. Chiar şi
alţi credincioşi pot fi exemple rele
pentru tine şi te pot determina să-ţi
diminuezi standardele. Nu trebuie să
priveşti la lume sau la alţi oameni, ci să
fii statornic în a-L urma pe Dumnezeu.
Trebuie să porţi coiful şi să îţi aranjezi
priorităţile în lumina venirii Lui.
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„Dacă aş fi avut”: Nemulţumire
Atât de des privim la alţii, care nu sunt
credincioşi şi la ceea ce au ei. Probabil
eşti tentat să fii la modă şi să ai aceleaşi
lucruri. Satana ne reaminteşte cu o
mare plăcere cât de bine le merge altora.
Psalmul 73:1-6 ne vorbeşte foarte clar
despre aceasta. Pe de altă parte, poate ai
pierdut un examen fiindcă nu ai copiat
ca alţii. Satana îţi va spune că, dacă vrei
să te descurci în lumea asta, va trebui
să renunţi la standardele tale creştine
sau cel puţin să faci compromisuri.
Psalmul 37:1-5 dovedeşte falsitatea
acestui lucru. Domnul îţi spune să
porţi coiful. Ce semnificaţie mai au
calificările, promovările şi posesiunile în
lumina reîntoarcerii lui Hristos? Coiful
mântuirii te va ajuta să vezi lucrurile
care au valoare eternă. Adună-ţi bogăţii
în ceruri (Matei 6:19-20). Aşteaptă
lucruri minunate!
„Nu-mi pasă”: Egoism
Ai nevoie, de protecţie în ceea ce
priveşte ispita de a nu te interesa de
nevoile din jurul tău. Satana încearcă
să te convingă că este suficient să ai
grijă de tine însuţi. Nu ai timp să îi
ajuţi pe alţii! Nu ai timp să vesteşti
Evanghelia celor nemântuiţi! Satana
nu vrea să ai o viziune misionară – lasă
asta misionarilor cu normă întreagă!
Când porţi coiful şi ai mereu în
atenţie reîntoarcerea lui Hristos, devii
interesat de cei ce nu sunt pregătiţi
pentru întâlnirea cu El – cei din familia
ta, de la şcoală, din vecinătatea ta şi
de cei din alte ţări care nu au auzit
vreodată adevărul. Faptele Apostolilor
1:8 oferă instrucţiuni cu privire la
aria ta lărgită de responsabilitate. Poţi
deveni nepăsător de viaţa de credinţă
neglijând rugăciunea, studiul biblic,
mersul la biserică, etc. Nu lăsa această
atitudine să se instaleze în viaţa ta.

Caută-L pe Domnul şi slujeşte-L. Vei fi
răsplătit în ceruri!

Metodă: Testează-ţi mintea
[Împarte adolescenţilor foaia de lucru 15.
Asigură-i că rezultatele testelor vor rămâne
strict confidenţiale
şi încurajează-i să
răspundă sincer. Spunele notele următoare, ca
singuri să îşi calculeze
scorurile finale. Fă o
clasificare separată
Foaie de lucru
a primului şi al celui
de-al doilea răspuns.
Cere-le să îndoaie
partea cu rezulte ca să nu le vadă în timp ce
completează.]

15

Situaţia 1: Un prieten şi-a cumpărat ceva
super frumos şi foarte scump, de ex. un mobil
de ultimă generaţie...
A. Mă bucur foarte mult pentru el! 0
B. Vreau şi eu unul! -1
C. Prefer să-mi folosesc banii într-un mod
plăcut lui Dumnezeu! +2
D. Le voi cere şi părinţilor mei să-mi cumpere
unul! -2
E. N-am nevoie de unul atât de bun! +1
Situaţia 2: Ai aflat că profesorul tău şi-a rupt
piciorul şi nu va veni o vreme la şcoală...
A. Poate mâine nu facem şcoală! Uraaa!-1
B. Mi-ar place să găsesc un mod de a-l
încuraja! +2
C. Cred că a primit ce-a meritat! -3
D. Nu mi-ar place deloc să mi se întâmple aşa
ceva! 0
E. Ar trebui să mă rog pentru el! +2
Situaţia 3: Sâmbăta viitoare se va organiza o
evanghelizare şi ţi s-a cerut să dai şi tu o mână
de ajutor...
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A. Merg cu bucurie! +2
B. Nu m-ar deranja dacă m-aş îmbolnăvi ... !-2
C. Trebuie să-mi sun prietenii şi să-i întreb
cine mai vine! -1
D. Cred că Dumnezeu mă va folosi! +2
E. Sper că vremea va fi bună! 0
O tactică a lui Satan este să ne determine

FOAIA DE LUCRU16RĂSPUNSURI
Completează spaţiile: gânduri, şcoală, mintea, mântuirii, Isus,
Pavel, sfinţire, Satana, justificare, Efeseni, vinovaţi, Biblia, armura,
cer, reveni, leu, creştin, coif.
Completează spaţiile libere: Domnul Isus va reveni
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să fim „miopi“, ca să ne concentrăm doar
asupra prezentului. Protecţia lui Dumnezeu
este coiful mântuirii. În loc să-ţi pleci capul,
fără coif, trebuie să-ţi aşezi coiful şi să-ţi
ridici capul, pregătit pentru luptă. Când
purtăm coiful, privirea ne este aţintită la
nădejdea sigură a venirii Lui. Atunci vom ieşi
victorioşi.

Metodă: Joc recapitulativ
[Fotocopiază foaia
de lucru 16 pentru
fiecare adolescent. O
vor completa în timpul
programului sau acasă.]
●
Foaie de lucru

16

c ţ ia
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Soldatul creştin

Sabia Duhului
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
înţeleagă că Cuvântul lui Dumnezeu
este inspirat şi este o armă puternică
împotriva duşmanului.
îşi dea seama că Duhul Sfânt îi
împuterniceşte pe creştini să-l
înţeleagă, să îl asculte şi să-l
folosească în luptă.
memoreze versete cheie pe care să le
citeze şi pe care să se bazeze, atunci
când sunt atacaţi.

NE citească Cuvântul şi să afle calea

mântuirii.

Introducere:
La cumpăraturi

deoarece Efeseni 6:17 ne spune că este vorba
de Cuvântul lui Dumnezeu. Piesa armurii
pe care o vom studia azi are menirea de a
ataca duşmanul şi de a apăra viaţa nouă
pe care o avem în Domnul Isus. Satana se
apropie pentru a ataca, dar câteodată îşi
aruncă de departe săgeţile. Este deci vital
să foloseşti sabia, pe lângă celelalte piese
ale armurii. Creştinii sunt chemaţi de
Dumnezeu să susţină Legile Sale, Cuvântul
Său, standardele Sale şi să prezinte altora
planul Lui de mântuire. Pentru a ne echipa
în aceste scopuri, Tatăl nostru ceresc ne-a
dăruit Biblia.

Cuvântul lui Dumnezeu

Faptul că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu
este chiar fundamentul credinţei noastre.
Poţi să numeşti cele
Fără ea, credinţa noastră este zadarnică.
cinci piese ale armurii
Te-ai gândit vreodată cum ar fi fost dacă
despre care am vorbit
nu am fi avut Cuvântul lui Dumnezeu?
până acum? De ce
Gândeşte-te la nefericirea fără speranţă
altceva mai ai nevoie
Ajutor Vizual
pentru o luptă? [Arată şi confuzia în care am fi, dacă nu am avea
Biblia. Am fi fără Dumnezeu, fără speranţă,
ajutorul vizual 24.]
împiedicându-ne de propriile noastre idei,
Sabia Duhului este a
nesiguri de persoana lui Dumnezeu şi planul
şasea piesă a armurii, pe care o vom studia.
Sabia este unică, pentru că nu oferă protecţie pe care Îl are pentru noi. Nu am ştii nimic
unei anumite părţi a corpului, ci mai degrabă despre cruce sau despre speranţa vieţii
veşnice.
ţine la distanţă duşmanul ca întreg. Această
piesă a armurii nu este Biblia s-a dovedit adevărată. Faptele
folosită doar în apărare, înregistrate în ea sunt de o acurateţe
uimitoare. A fost scrisă de-a lungul a mai
ci şi în atac.
mult de o mie nouă sute de ani. Aceşti
ani au fost cei mai încărcaţi şi plini de
[Arată ajutorul vizual
schimbări, din istoria omenirii, şi totuşi, în
25.]
ciuda tuturor acestor schimbări, Biblia a
Cel ce ghiceşte ce
rămas puternică şi relevantă. Ea se menţine
reprezintă sabia
Ajutor Vizual
perfectă, actuală şi completă. Este aplicabilă
Duhului nu va primi
fiecărei inimi.
nici un premiu,

24

25
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Duhul Sfânt şi Cuvântul
Metodă: Sabia în teacă
[Cere adolescenţilor să-şi „scoată sabia din
teacă“ (să-şi ridice Bibliile). Enunţă o referinţă
biblică – de exemplu: 2 Petru 1:21. Vor repeta
referinţa cu toţii. Apoi dă comanda: „La atac!“
şi ei se vor întrece în găsirea versetului. Primul
adolescent care îl găseşte se va ridica în picioare.
Aşteptaţi câteva momente până îl găsesc şi
ceilalţi. Câştigătorul va citi apoi versetul cu
voce tare. Poţi folosi aceeaşi metodă când vei
menţiona şi alte versete cheie în lecţie.
Arată în mod progresiv
ajutorul vizual 26.]
Biblia nu este compusă
din ideile oamenilor
(2 Petru 1:21). Duhul
Sfânt a inspirat
oameni care au scris-o.
Ajutor Vizual
Aceasta înseamnă că
El le-a arătat exact ce
să scrie. Toată Biblia
este inspirată (2 Timotei 3:16). Inspiraţia
este o minune şi, la fel ca oricare altă minune,
pur şi simplu nu o putem înţelege. Ştim că
Domnul Isus a luat cinci pâini şi doi peşti
şi a hrănit cinci mii de bărbaţi, plus femei
şi copii. Deşi nu putem explica şi nu putem
înţelege cum s-a întâmplat, credem că a
fost aşa. Duhul Sfânt s-a folosit de raţiunea
scriitorului, de intelectul lui, de stilul lui de
gândire şi de scriere, astfel încât fiecare carte
a Bibliei să fie diferită. Deci Biblia nu conţine
ideile oamenilor care au scris-o, ci Cuvântul
lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt.
Fiecare cuvânt este inspirat de Dumnezeu.
Aceasta este sabia pe care Dumnezeu a
dat-o creştinilor. Nu poţi lupta cu duşmanul
prin propria-ţi putere. Trebuie să foloseşti
Cuvântul Dumnezeului celui viu.

26

va învăţa (Ioan 14:26) şi ne va călăuzi (Ioan
16:13), dacă ne facem timp să ascultăm
şi să învăţăm. Biblia este singura carte al
cărei Autor este în imediata apropiere şi
disponibil, prin Duhul Său, pentru a ne
călăuzi.
Duhul Sfânt nu contrazice niciodată sau
nu trece cu vederea Cuvântul lui Dumnezeu
pe care El L-a inspirat. El n-o să-ţi ceară
niciodată să faci ceva ce Cuvântul interzice.
Duhul Sfânt şi Biblia nu pot fi despărţiţi.
Poate vei auzi o prietenă care-ţi va spune:
„Cred că Dumnezeu mi-a spus să ies cu
Ştefan, chiar dacă nu este creştin“. Nu este
adevărat, deoarece este împotriva a ceea
ce spune Biblia (2 Corinteni 6:14). Duhul
Sfânt nu va face nimic împotriva învăţăturii
pe care a inspirat-o.
Duhul Sfânt ne ajută să folosim cum
trebuie Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem
într-o luptă împotriva lui Satana şi împotriva
învăţăturilor greşite ale oamenilor (Coloseni
2:8). Cea mai bună armă a noastră este
Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne
ajută să ne amintim versete cheie, să le cităm
şi să ne bazăm pe ele. Cu ajutorul Lui, putem
învinge păcatul, putem creşte şi trăi pentru
gloria lui Dumnezeu. Ne putem baza pe
Duhul Sfânt pentru a trăi Cuvântul în viaţa
noastră zilnică şi a rezista diavolului 		
(Iacov 4:7).

Metodă: Lecţie obiect

În Efeseni 6, Pavel compară Biblia cu o sabie.
Biblia poate fi comparată cu multe alte obiecte.
[Aşează obiecte diferite pe masă, în faţa
întregului grup: o oglindă, o lupă, lut, o riglă,
o hartă, o busolă, o batistă, un ceas, etc. Cere
voluntarilor să vină să ia unul dintre obiecte şi
să explice pe scurt grupului de ce Biblia poate fi
comparată cu acel obiect. Când grupul nu mai
are alte idei, învăţătorul poate face comentarii
Duhul Sfânt ne ajută să înţelegem Cuvântul cu privire la obiectele rămase.] Oglinda: când
citim Biblia, descoperim multe lucruri despre
lui Dumnezeu (1 Corinteni 2:12) şi ne
noi înşine. Lupa: Biblia ne poate
învredniceşte să îl primim. Duhul Sfânt ne
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arăta un lucru greşit în viaţa noastră. Lutul:
Prin Biblie Dumnezeu ne modelează pentru
a deveni cât mai asemănători cu Domnul
Isus. Rigla: Biblia ne stabileşte nişte reguli pe
care trebuie să le urmăm. Harta: Dumnezeu
foloseşte Biblia pentru a ne călăuzi în voia
Sa perfectă. Busola: Când ne pierdem
direcţia în viaţă, Biblia ne reaminteşte calea
pe care trebuie să mergem. Batista: Biblia
şi promisiunile ei ne mângâie atunci când
suferim. Ceasul: Biblia va dăinui pentru
totdeauna.

este dorinţa de a face ceea ce spune El (Ioan
14:15). Înseamnă să doreşti să fii diferit
de prietenii tăi, trăind o viaţă plăcută lui
Dumnezeu. Nu va fi întotdeauna uşor, dar
se merită, deoarece calea lui Dumnezeu este
întotdeauna cea mai bună (Psalmul 18:30).

Împărtăşeşte-o

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că
împărtăşeşte-o şi altora! Mesajul central
al Bibliei este adevărul minunat a ceea ce
a făcut Domnul Isus pe cruce. Vechiul
Testament arată înainte spre cruce, Noul
ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Testament o reflectă. Mesajul despre Fiul
perfect al lui Dumnezeu, care a murit pentru
Mânuirea sabiei Duhului
a lua pedeapsa pentru păcat şi apoi a înviat,
este mesajul pe care atât de mulţi oameni
Citeşte-o
din ziua de azi trebuie să îl audă. Dacă vor
renunţa la păcat şi îşi vor pune încrederea
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că
în Hristos, vor fi împăcaţi cu Dumnezeu.
citeşte-o şi roagă-te ca Duhul Sfânt să te
Dar cum vor auzi acest mesaj minunat dacă
înveţe prin ea. Este un privilegiu imens să
cineva nu le va împărtăşi Cuvântul (Romani
ai Cuvântul scris al lui Dumnezeu tradus
10:14)? Dacă eşti creştin, ai responsabilitatea
în limba ta. Îţi poţi imagina că primeşti un
mesaj pe telefonul mobil şi îl ştergi, fără a te nu doar să citeşti şi să asculţi Cuvântul lui
Dumnezeu, ci să îl şi împărtăşeşti altora.
deranja să-l citeşti? Biblia este mesajul lui
Eşti tu un martor pentru colegii de şcoală
Dumnezeu pentru tine, deci nu trebuie să
ignori Cuvântul lui Dumnezeu. Nu-ţi neglija sau pentru membrii familiei tale, care nu
sunt mântuiţi? Dacă eşti gata să foloseşti
timpul de părtăşie zilnică cu Dumnezeu.
sabia Duhului, Dumnezeu poate face
În timp ce vei citi din Biblie, Dumnezeu îţi
lucruri minunate în vieţile celor din jur, prin
va vorbi prin ea. Cuvântul Lui are de spus
lucruri care sunt relevante pentru viaţa ta. El mărturia ta.
vrea să te înveţe mai multe despre Sine şi să
Foloseşte-o în luptă
îţi arate cum ar trebui să trăieşti. Ar trebui
să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a Ar trebui să înveţi, de asemenea, să foloseşti
Biblia atunci când eşti atacat. Sabia Duhului
descoperi aceste adevăruri.
este o armă cu care poţi lupta. Când
Domnul Isus a fost ispitit în pustie, El a citat
Împlineşte-o
Scripturile pentru a se împotrivi diavolului
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, deci
(Matei 4:1-11). [Vezi metoda de mai târziu,
împlineşte-o! Este important să citeşti
din lecţie.] El i-a redus la tăcere pe farisei,
Biblia, dar nu suficient. Când Cuvântul lui
cărturari şi preoţi folosindu-se de Cuvânt
Dumnezeu îţi arată ceva ce trebuie să faci,
(Ioan 10:34). Aceşti oameni încercau să-L
fă acel lucru! Aminteşte-ţi, că în momentul
discrediteze, dar El le-a răspuns citând din
în care Domnul Isus a devenit Mântuitorul
tău, El a devenit şi Domnul tău. Adevăratul Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă El a folosit
Cuvântul, cu cât mai mult ar trebui s-o
test al dragostei tale pentru Domnul Isus
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facem noi! Memorează versete cheie, care să
te ajute în luptă. De exemplu: versete despre
creaţie, păcat, mântuire şi viaţa creştină; ele
trebuiesc depozitate în memoria ta, de unde
le poţi lua la nevoie. Nu va fi suficient să fii
în stare să le citezi. Va trebui să le crezi şi
să acţionezi bazându-te pe ele, cu ajutorul
Comandantului tău.

Metodă: Versete folositoare în luptă
[Fotocopiază foaia de
lucru 17 pentru fiecare
adolescent. Împarte-i
în grupuri de câte cinci.
Vor citi prima parte a
foii de lucru, despre felul
în care Satana l-a ispitit
Foaie de lucru
pe Domnul Isus şi cum
a răspuns Domnul Isus,
folosindu-se de Cuvântul
lui Dumnezeu. Apoi se vor gândi la versete
potrivite, pe care le pot folosi când sunt atacaţi
de Satana. În continuare vor completa a doua
parte a foii de lucru. Au la dispoziţie o listă de
versete sugerate.]

17

FOAIA DE LUCRU 17 RĂSPUNSURI
Eu pot cita versetul:
Spune profesorului tău o minciună: Proverbe 12:22
Încearcă şi tu: 1 Corinteni 6:19-20
Astăzi stai acasă: Evrei 10:24-25

FOAIA DE LUCRU 18 RĂSPUNSURI
Orizontal:
1. mărturisire; 3. Satana; 7. armura; 8. soldat; 9. citim
Vertical:
2. inspirat; 4. autor; 5. farisei; 6. Duhul Sfânt; 10. atac;
11. Biblia; 12. sabia
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Concluzie
Cuvântul lui Dumnezeu sau Sabia Duhului,
este o armă importantă (Evrei 4:12).
Înarmat cu ea, poţi merge la luptă cu
încredere. Te va ajuta să stai ferm în credinţă
şi îţi va permite să o împărtăşeşti şi altora.
Ai grijă să nu mergi în
luptă fără sabia ta!

Metodă: Rebus
Foaie de lucru

18

[Fotocopiază foaia de
lucru 18 pentru toţi
adolescenţii. O pot
completa în timpul
programului sau acasă.]
●
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Soldatul creştin

Rugaţi-vă neîncetat
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
înţeleagă că rugăciunea are patru
aspecte: închinare, mărturisire,
mulţumire şi cerere;
îşi dea seama că trebuie să se roage
în orice împrejurare, cu o inimă
încrezătoare;
se roage zilnic şi să folosească discul
rugăciunii în mijlocire pentru familie,
prieteni, etc.

NE ceară Domnului să îl mântuiască.

În versetul 18, Pavel spune că ar trebui să ne
rugăm neîncetat. Vezi, de asemenea, Luca
21:36 şi 1 Tesaloniceni 5:17. Poate spui:
„E imposibil, nu mă pot ruga tot timpul.“
Dumnezeu însă ne-a dat în Fapte 10:2
exemplul unui bărbat care se ruga neîncetat.
Dumnezeu nu îţi dă o poruncă pe care ştie
că nu o poţi împlini, fără puterea Lui. Să te
„rogi neîncetat“ înseamnă să trăieşti în aşa fel
încât să fii întotdeauna conştient de prezenţa
lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră devine
respiraţia noastră. Vedem un peisaj frumos şi
ne rugăm: „Îţi mulţumesc, Doamne!“.

Într-un moment de ispită ne rugăm ca scutul
credinţei noastre să fie îndeajuns de puternic
să reziste săgeţilor arzătoare ale celui rău.
Când avem ocazia să mărturisim cuiva, ne
Ajutor Vizual
rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere să
spunem altora despre dragostea Lui.
Aminteşte-ţi că Domnul Isus a promis să
Introducere: Lipseşte ceva!
fie întotdeauna cu cei ce-L iubesc (Matei
[Arată ajutorul vizual 27.]
28:20). Înseamnă că nu trebuie să fii într-un
Iată o familie care pleacă în vacanţă. Toţi
sunt în maşină, gata de plecare. Dar lipseşte anumit loc pentru a te ruga, ci poţi să te rogi
oriunde. Roagă-te
ceva esenţial: una din roţile maşinii a rămas
la începutul zilei,
în garaj!
în timp ce te joci,
în timp ce lucrezi,
Am studiat până acum cele şase piese
în drum spre
ale armurii lui Dumnezeu, aşa cum este
şcoală, înainte
descrisă în Efeseni 6:14-17. Dar lipseşte ceva
să mănânci, la
Foaie de lucru
esenţial. În versetele 18-20 mai există încă o
sfârşitul zilei ...
instrucţiune pe care să o ascultăm: un soldat
roagă-te neîncetat.
creştin trebuie să se roage! [Cere unuia dintre
adolescenţi să citească cu voce tare Efeseni
Metodă: Program zilnic
6:18-20.] Să vedem ce putem învăţa din
[Fiecare adolescent va primi o copie a foii
acest pasaj, cu privire la rugăciune.
de lucru 19. Măreşte un exemplar pentru a
avea un format A3, ca ajutor vizual pe tablă.
Timp de două minute, adolescenţii vor scrie
Când trebuie să ne rugăm?
programul lor zilnic obişnuit, de ex. la 7.00
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trezirea, 7:10 duş, 7:15 îmbrăcarea, 7:30 micul
dejun, 7:45 plecare spre staţia de autobuz...
Ca lider, îţi poţi nota propriul program, pe
foaia A3. Când toată lumea a terminat, cere
adolescenţilor să se gândească: „Când credeţi
că e timpul cel mai potrivit pentru rugăciune?
Cum ne amintim să ne rugăm în aceste
împrejurări? Ce greutăţi putem întâmpina?
Împărtăşeşte-ţi experienţa. Acordă-le ajutor
practic, potrivit cu răspunsurile lor.]

Cum trebuie să ne rugăm?
Efeseni 6:18-20 vorbeşte despre atitudinea
pe care trebuie să o avem. Nu trebuie să
ne rugăm din obicei, ci să fim veghetori,
stăruitori, şi urgenţi în rugăciunile noastre.
Atitudinile noastre faţă de Dumnezeu şi faţă
de rugăciune trebuie să fie corecte. Trebuie să
venim la Dumnezeu în
rugăciune, cu o inimă
plină de credinţă (1
Ioan 5:14).
Aminteşte-ţi că
Dumnezeu este mult
mai interesat de inimile
Ajutor Vizual
noastre decât de
cuvintele noastre. El se
va uita la motivaţiile,
dorinţele şi dragostea
noastră pentru El, înainte să asculte cuvintele
pe care le spunem.

28

Pavel a spus efesenilor să facă tot felul de
rugăciuni. Sunt patru aspecte ce trebuie să
formeze timpul nostru de rugăciune.
[Arată ajutorul vizual 28.]

începem rugăciunile noastre într-o atitudine
de închinare (Psalmul 92:1).

Metodă: Închinare prin Psalmi
[Împarte adolescenţii în grupuri de câte patru
sau cinci. Fiecare grup va primi o foaie de
hârtie şi un pix. Cere-le să citească psalmul
103 (o parte a acestuia, sau întreg, dacă timpul
vă permite) şi să facă o listă cu caracteristicile
lui Dumnezeu. Când au terminat, adună
adolescenţii pentru a avea un timp de
închinare împreună. Încurajează-i să-şi bazeze
rugăciunile pe caracteristicile găsite.]

Mărturisirea
Deseori, când intrăm în prezenţa lui
Dumnezeu prin rugăciune, suntem
foarte conştienţi de păcătoşenia noastră.
Păcatul trebuie mărturisit, dacă dorim să

Foaie de lucru

19

experimentăm iertarea lui Dumnezeu (1
Ioan 1:9). Fii deschis faţă de Dumnezeu.
Este imposibil să ascunzi ceva de El.
Mărturiseşte-ţi cu sinceritate păcatul, caută
iertarea Lui şi cere-I să te ajute să renunţi la
păcat. Vei descoperi că Dumnezeu este plin
de îndurare şi doreşte să te ierte (Psalmul
103:12).

FOAIA DE LUCRU 19 RĂSPUNSURI

Închinarea
Trebuie să începem rugăciunea închinândune lui Dumnezeu pentru ceea ce este El.
(Psalmul 29:2) Laudă-L pe Dumnezeu
pentru caracterul Lui, de ex. pentru măreţia,
sfinţenia, dragostea şi puterea Lui. Sunt
atât de multe lucruri pentru care merită
Dumnezeu să fie lăudat. El este Creatorul
tuturor lucrurilor, Împăratul Împăraţilor,
Comandantul Armatei. Este drept să
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Mica 7:19

Roşii ca purpura preschimbate în albe ca zăpada.

Ps. 103:12

Le îndepărtează de la noi cât e de departe estul de vest

Isaia 1:18

Niciodată nu-şi mai aminteşte de ele

Evrei 10:17

Aruncate în adâncul mării

Manual pentru Provocarea Adolescenţilor Soldatul creştin

Metodă: Cum rezolvă Dumnezeu problema noastre (Filipeni 4:19).
păcatelor mele
Pentru cine trebuie să ne rugăm?
[Fiecare adolescent va primi o copie a foii
de lucru 19. Cere-le să facă legătura dintre
referinţele din stânga şi afirmaţiile din dreapta.
Vor descoperi moduri minunate în care
Dumnezeu se ocupă de păcatul mărturisit.]

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Mulţumirea
Petrece timp mulţumindu-i lui Dumnezeu
pentru tot ce a făcut pentru tine. Pe lângă
mulţumirea pe care o vei aduce pentru
Domnul Isus şi pentru tot ceea ce a făcut El,
aminteşte-ţi să-I mulţumeşti lui Dumnezeu
pentru binecuvântările de zi cu zi pe care ţi
le dăruieşte – hrană, casă, familie, sănătate
– sunt atât de multe lucruri pentru care să
fim recunoscători! Toţi ştim că este politicos
să spui „mulţumesc” atunci când primim
un dar, aşa că se cuvine să îi mulţumim lui
Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit.

Metodă: Împărteşeşte un subiect de
mulţumire
[Cere adolescenţilor să se gândească la
vieţile lor şi să aleagă un lucru de care sunt
mulţumitori în mod special. După câteva
momente de tăcere, oferă oportunitatea
fiecăruia să-l împărtăşească cu ceilalţi.]

Cererea					
De asemenea, putem aduce cereri înaintea
lui Dumnezeu. În minţile unor oameni,
cererea este singurul motiv de a te ruga. În
orice caz, doar după ce ne-am închinat lui
Dumnezeu, I-am mărturisit păcatele şi I-am
mulţumit pentru bunătatea Lui, suntem în
măsură să aducem cererile noastre înaintea
Lui. Aceasta este ordinea corectă. Nu ar
trebui totuşi să ne fie frică sau ruşine să ne
aducem dorinţele înaintea lui Dumnezeu.
El se bucură să-şi audă copiii rugându-se şi
promite să poarte de grijă tuturor nevoilor

În Efeseni 6:18-20, Pavel ne vorbeşte şi
despre persoanele pentru care să ne rugăm.
Conform versetului 18,
trebuie să ne rugăm
pentru toţi membrii
familiei lui Dumnezeu,
camarazii noştri de
luptă. Aminteşteţi să te rogi pentru
Foaie de lucru
misionari, pastori,
lideri de tineret şi
alţi tineri creştini.
Rugăciunea va ajuta
armata lui Hristos
în toate luptele ei.
Suntem cu toţi într-o
luptă şi câteodată
simţim că suntem
ru
luc
Foaie de
singuri. Dacă ne rugăm
pentru alţii şi ei se
roagă pentru noi, vom
fi încurajaţi şi întăriţi
în această luptă. Te rogi cu regularitate
pentru alţii? Asigură-te că faci acest lucru.

20

21

Metodă: Discul rugăciunii
[Fotocopiază foile de lucru 20 şi 21 pe hârtie
groasă pentru fiecare adolescent. Cere-le să
decupeze cele trei cercuri. Următorul lucru pe
care-l vor face este să scrie numele persoanelor
pentru care vor să se roage. Pe „cercul
săptămânii“ (şapte părţi) vor scrie numele
persoanelor pentru care doresc să se roage o
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dată pe săptămână, cum ar fi cei din familie şi
prieteni apropiaţi. Pe „cercul lunii“(31 părţi)
vor scrie numele celor pentru care doresc să
se roage o dată pe lună. Poate nu vor avea
timpul necesar să completeze toate spaţiile,
dar pot continua să o facă acasă. Dacă scriu
cu creionul, vor putea face schimbări mai
târziu. Adolescenţii vor prinde cele trei cercuri
împreună cu o agrafă de hârtie. În fiecare zi
vor derula cercul săptămânii şi cel al lunii, ca
să vadă pentru cine trebuie să se roage. Metoda
îi va ajuta să îşi organizeze mijlocirea. Poţi
termina lecţia cu un timp de rugăciune în
grupuri mici. Adolescenţii vor avea ocazia să
îşi folosească discul rugăciunii pentru prima
dată.]

Concluzie
Fără rugăciune, armura noastră spirituală
nu ne-ar folosi prea mult! Trebuie să luăm
asupra noastră fiecare parte a ei, însoţită de
rugăciune. Roagă-te zilnic pentru nevoile
tovarăşilor tăi de luptă şi, prin rugăciune,
armata lui Hristos va mărşălui spre victorie!
●
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Provocarea finală
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
ia în considerare atitudinea diferiţilor
soldaţi care au trăit pe vremea
Domnului Isus;
îşi dea seama care a fost preţul pe
care L-a plătit Domnul Isus pe cruce;
fie recunoscători şi să-I mulţumească
Domnului că sunt mântuiţi.

soldaţi reali au trăit când Domnul Isus
era pe pământ. Primii se pot asemnăna cu
soldaţii simpli de azi, ceilalţi cu locotenenţii.
Se numeau centurioni, deoarece erau
comandanţi peste o sută de soldaţi.

Soldaţii de la cruce: Ioan 19:23-24

Încearcă să îţi imaginezi scena. Trei oameni
atârnând pe trei cruci. În jur este o mulţime
de grupuri diferite. Soldaţii stau de pază.
caute cu sinceritate calea lui
NE Dumnezeu. 			
Conducătorii evreilor sunt acolo pentru a se
Introducere: asigura că Domnul Isus va muri. Unii dintre
Predică pe
cei care L-au urmat pe Domnul Isus sunt
tablă
şi ei acolo. Se adună grupuri de trecători
[Măreşte
curioşi. În mijloc, pe cruce, Domnul Isus
ajutorul
vizual
Hristos, Dumnezeu Fiul, suferă şi moare
Ajutor Vizual
29 şi arată-l
ca jertfă pentru păcat. El poartă pedeapsa
grupului pe
pentru păcat, pe care tu şi eu o merităm. Şi
parcursul lecţiei. face asta de bună voie!
Vei completa în
mod progresiv
Diferitele grupuri de oameni de la cruce, au
schiţa de pe
reacţii diferite faţă de moartea Domnului
tablă,
cu
o
Isus. Unii sunt fericiţi să-L vadă murind.
Ajutor Vizual
cariocă neagră. Alţii sunt copleşiţi de întristare. Alţii îşi bat
Ajutorul vizual joc. Dar, uimitor, în mijlocul acestei scene
30 ne arată
unice, se află un grup de soldaţi cărora nu le
cum ar trebui să arate
pasă deloc de moartea Domnului Isus sau
această schiţă la final.
de persoana Lui. De fapt, ei chiar împart
Fotocopiază foaia de
hainele Domnului Isus între ei. Ajung însă la
lucru 22 pentru fiecare
un veşmânt fără nici o cusătură, ţesut într-o
adolescent. Asigură-te
singură bucată. Nu reuşesc să stingă cearta
că au cu ce să scrie şi
şi să decidă cine să o ia. Aşa că, ce fac ei, în
Foaie de lucru
un suport pe care să
timp ce Domnul Isus suferă şi moare? Trag
scrie. Vor încerca să
la sorţi (sau aruncă cu zarul) pentru a vedea
completeze schiţa lor în
cine va câştiga acea parte de îmbrăcăminte!
timpul lecţiei.]
Cum pot face un asemenea lucru, când
Domnul Isus stă acolo, atârnat pe cruce?
Vom încheia seria de lecţii Soldatul creştin
Lor nu le pasă de Domnul Isus. Trăiesc doar
privind la modul în care unii soldaţi au
pentru ei înşişi. Sunt nişte soldaţi cruzi şi
reacţionat faţă de Domnul Isus. Aceşti
fără milă, ce-şi fac doar meseria, ţintuind

29

30

22
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oameni pe o cruce şi împărţindu-şi apoi
hainele victimei între ei.
Este oare posibil ca şi tu să fii la fel de
indiferent ca ei? Cunoşti multe lucruri
despre Domnul Isus şi ceea ce a făcut
pentru tine. Şi totuşi, nu îţi pasă de El şi de
mântuirea pe care o oferă. Niciodată nu I-ai
cerut iertare. L-ai respins, de fiecare dată. Nu
eşti un soldat în armata lui Dumnezeu şi de
fapt nici nu-ţi pasă de asta. Este o tragedie.
Eşti în pericol de a fi despărţit de Domnul
pentru veşnicie.

Centurionul de la cruce: Marcu 15:37-39
Timp de trei ore, ţinutul a fost acoperit de
întuneric. Domnul Isus a strigat cu voce
tare: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai părăsit?“. Apoi a murit.
Pentru asta a venit pe pământ. Să trăiască
şi să moară ca tu şi eu să putem fi salvaţi.
Ce preţ mare a plătit, ca tu să poţi fi iertat
de păcat, să trăieşti pentru Dumnezeu şi
într-o zi să ajungi în ceruri! Tot ce a făcut a
fost pentru tine. Mulţi dintre cei ce erau la
cruce nu au arătat nici un interes, dar unul
dintre ei a fost diferit. Era centurionul care
stătea în faţa crucii. L-a privit pe Domnul
Isus cum suferea. A auzit cum Domnul
Isus cerea Tatălui iertarea duşmanilor Săi.
Centurionul a înţeles atunci şi a spus cu voce
tare: „Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui
Dumnezeu!“
Nu ştim dacă centurionul L-a primit
pe Domnul Isus ca Mântuitor, deoarece
Biblia nu ne spune. Dar cu siguranţă făcea
paşi în direcţia corectă. A recunoscut că
Domnul Isus era cu adevărat Dumnezeu.
Celorlalţi soldaţi nu le păsa de Domnul
Isus, dar el a văzut şi a fost convins cine
era Domnul Isus. Să ştii asta însă, nu este
suficient. Mulţi oameni ştiu, dar nu L-au
primit încă pe Domnul Isus ca Mântuitor.
Nu te mulţumi să crezi că doar atât este
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suficient ca să fii mântuit. Caută să primeşti
iertarea Domnului chiar azi. Acţionează pe
baza a ceea ce ştii. Nu lăsa ca duşmanul lui
Dumnezeu, Satana, să te împiedice să vii la
Domnul Isus.

Centurionul aflat în căutare: Fapte 10:1‑48
Corneliu era un om evlavios, făcea multe
fapte bune, şi avea teamă de Dumnezeu.
Dăruia cu generozitate celor în nevoie
şi se ruga cu consecvenţă. Căuta calea
către Dumnezeu. Dar nu auzise de jertfa
Domnului Isus de pe cruce. Prin îmbinarea
unei viziuni cu invitaţia slujitorilor lui
Corneliu, Petru îşi dă seama pentru prima
dată că trebuie să ducă Evanghelia şi celor
care nu sunt evrei. Când Petru a ajuns în
Cezareea, a găsit o mulţime de oameni
adunaţi în casa lui Corneliu, care aşteptau să
audă ce i-a poruncit Dumnezeu să le spună.
Când Petru a predicat despre viaţa, moartea
şi învierea Domnului Isus şi necesitatea
de a crede în El, Duhul Sfânt s-a coborât
şi Corneliu, şi toţi cei din casa lui, au fost
mântuiţi. Corneliu căuta cu sinceritate calea
lui Dumnezeu şi a găsit-o prin Domnul Isus.
De atunci a început să trăiască cu adevărat
pentru Dumnezeu.

Cu ce soldat te asemeni?
Eşti ca şi acei soldaţi de la cruce, care
trăgeau la sorţi – în timp ce Domnul Isus
suferea – arătându-şi astfel nepăsarea lor?
Eşti ca centurionul din faţa crucii, care
şi-a dat seama cine era Domnul Isus? Sau
eşti ca acela care a căutat sincer calea către
Dumnezeu?
Poate eşti precum Corneliu – crezând
în Comandant, în Domnul Isus Hristos.
Asigură-te că eşti în armata lui Dumnezeu,
nu a lui Satana. Care este răspunsul tău
faţă de provocarea finală din Cuvântul lui
Dumnezeu?

Manual pentru Provocarea Adolescenţilor Soldatul creştin
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va fi dată din mână în mână.

Poţi încheia seria de lecţii Soldatul creştin cu
un timp de recapitulare. Iată câteva posibilităţi
diferite, din care poţi alege:

Reguli de joc:
Împarte adolescenţii în patru echipe, fiecăreia
revenindu-i unul dintre cartoane.
Cere adolescenţilor să se aşeze oriunde
doresc, în interiorul cercului.
Zarul va merge împrejur, fiecare adolescent
aruncând când îi vine rândul.

Ajutor Vizual

31

Ajutor Vizual

32

Metodă: Confecţionează un soldat
Pregătire:
Fotocopiază ajutorul vizual 31 în patru
exemplare şi decupează diferitele piese ale
armurii.
Fotocopiază ajutorul vizual 32 în patru
exemplare şi decupează căsuţele cu text.
Pune toate piesele într-o cutie şi aşeaz-o în
mijlocul camerei.
Aşează scaunele în formă de cerc în mijlocul
camerei, în jurul cutiei.
În fiecare colţ al camerei, aşează pe podea un
carton alb, A3.
Lângă fiecare carton, aşează un lipici şi
carioci.
Într-o cutie deschisă, pune un zar, iar cutia

Dacă cineva dă unu, doi, trei, patru sau
cinci, rămâne pe scaunul său şi dă zarul celui
de lângă el.
Dacă cineva dă şase, va merge la cutia din
mijloc, va lua o piesă de acolo şi o va lipi pe
carton.
Merge apoi la loc, se aşează pe oricare dintre
scaunele disponibile şi aşteaptă până zarul
ajunge din nou la el.
Pe carton, fiecare piesă din armură trebuie să
aibă căsuţa cu cuvântul cheie care-i corespunde
(„Adevăr“) şi descrierea potrivită („Să cred
Cuvântul lui Dumnezeu şi să trăiesc conform
acestuia, cum a făcut şi Domnul Isus“).
Scopul este ca echipa să termine afişul cu
toate piesele la locul lor, cât mai repede posibil.
Reguli suplimentare:
Cei care aşteaptă să dea cu zarul, trebuie să
rămână aşezaţi pe scaunele lor.
Nu contează dacă mai multe persoane din
aceeaşi echipă sunt la afiş în acelaşi timp.
Aceasta se poate întâmpla, dacă mai mulţi dau
şase.
Nu poţi schimba scaunul, decât în momentul
în care te întorci de la afişul echipei tale.
Poţi comunica cu cei din echipa ta.
Dacă observi o greşeală pe afiş, o poţi corecta
doar în momentul în care eşti acolo.
Dacă mergi la afiş şi vezi că piesa pe care ai
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luat-o există deja pe el, trebuie să o duci înapoi
în cutie şi să te aşezi.
Când jocul se termină, fă-ţi timp pentru a
comenta asupra importanţei fiecărei părţi
a armurii şi reaminteşte adolescenţilor
importanţa rugăciunii.

Metodă: Paharele de plastic
Vei avea nevoie de aproximativ treizeci de
pahare de plastic. Împarte adolescenţii în două
grupuri şi pune întrebări alternative (vezi lista
de mai jos). Persoana care răspunde corect,
are dreptul să aşeze pe masă două pahare de
plastic, pentru a construi un turn în timpul
acestui joc. Cele două echipe se întrec pentru
a vedea care reuşeşte să construiască cel mai
înalt turn. La sfârşitul jocului, acordă zece
puncte pentru fiecare pahar din turn. Dacă la
un moment dat, una dintre echipe îşi dă seama
că turnul ei e în pericol să cadă, pot începe un
al doilea turn. Paharele din al doilea turn însă,
vor valora doar cinci puncte fiecare.
1. Ce parte a armurii protejează creştinul
de săgeţile arzătoare ale lui Satana? (Scutul
credinţei)

lui? (Platoşa neprihănirii)
8. Spune două din lucrurile care ar trebui să
facă parte din timpul nostru de rugăciune.
(Închinarea, mărturisirea, mulţumirea, cererea)
9. Numeşte două din „săgeţile arzătoare”
folosite de Satan. (Mânia, frica, autocompătimirea, singurătatea)
10. Ce parte a armurii ne ajută să nu fim
ipocriţi? (Brâul adevărului)
11. Care sunt cele două lucruri pe care trebuie
să le faci, ca să ai păcatele iertate? (Să te întorci
de la păcat, să te încrezi în Hristos)
12. Care este nădejdea minunată pe care
trebuie să o aştepte creştinul? (Revenirea lui
Hristos)
13. Cum au ştiut oamenii care au scris Biblia
ce trebuie să scrie? (Duhul Sfânt i-a călăuzit)
14. Care sunt cele trei cuvinte care încep cu
litera „P“ şi sunt motive pentru a avea credinţă
în Dumnezeu? (Persoana, promisiunile şi
puterea Lui)
15. Care este cea de-a treia piesă a armurii
menţionată în Biblie? (Încălţămintea
Evangheliei păcii)

2. Împotriva căror lucruri ne protejează brâul
adevărului? (Împotriva învăţăturilor false)

16. Numeşte două tipuri de oameni pentru
care creştinii ar trebui să se roage. (Misionari,
pastori, lideri de tineret, alţi creştini)

3. Când ar trebui să se roage un creştin,
conform 1 Tesaloniceni 5:17? (Neîncetat)

Metodă: Rugăciune şi temă

4. Ce piesă a armurii protejează minţile
creştinilor de atacurile lui Satana? (Coiful
mântuirii)
5. Ce ar trebui să facă creştinii atunci când îşi
dau seama că în viaţa lor este un păcat? (Să îl
mărturisească lui Dumnezeu)
6. Spuneţi două lucruri din cele învăţate, pe
care creştinul ar trebui să le facă cu Biblia,
Cuvântul lui Dumnezeu. (Să o citească,
asculte, împărtăşească)
7. Ce parte a armurii ne reaminteşte că
neprihănirea perfectă a Domnului Isus este
aşezată asupra creştinului, în contul păcatului
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[Fotocopiază foaia de lucru 23 pentru toţi
adolescenţii. Cere
adolescenţilor să citească
cu voce tare părţi
diferite. Organizaţi un
timp de rugăciune bazat
pe acestă foaie de lucru.
ru
luc
de
ie
Adolescenţii o pot lua
Foa
acasă pentru referinţe
viitoare.] ●
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Ajutorul Vizual Sumar

Lupta

• Război spiritual
• Strategia duşmanului
• Înrolarea în armată
• Gata de luptă

Echipamentul

•Brâul • Platoşa • Încălţămintea
• Scutul • Coiful • Sabia
• Rugăciunea

Provocarea
finală

Ajutor Vizual 1

Uaa?!
Ai simtit si tu?

Da, cred ca nu
suntem singuri pe
lumea asta!

Ajutor Vizual 2

Dumnezeu

Satana

Creatorul

Îngerul
cazut

Atotputernic

Putere
limitata

multi
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Trebuie sa
aiba Locul 1

Doreste
locul lui

Dumnezeu
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Orbeşte minţile
credincioşilor faţă de
mesajul Evangheliei.
2 Corinteni 4:4

Răpeşte
Cuvântul lui
Dumnezeu.
Matei 13:19

Îi ţine pe oameni captivi.
2 Timotei 2:26
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Indiciul

1

Care sunt cele două pericole
din partea lui Satana,
duşmanul lui Dumnezeu?

Indiciul

4

Cum a răspuns Dumnezeu
ambiţiilor mândre ale lui
Satana? Vezi Iuda 6.

Indiciul

7

Citeşte 2 Corinteni 4:4 una
din tacticile lui Satana
împotriva necredincioşilor.

Indiciul

2

Enumeră câteva lucruri
periculoase - ex. cititul în
palmă

Indiciul

5

Scrie numele lui Satana din:
Matei 4:3
1 Ioan 3:8

Indiciul

8

Citeşte Matei 13:19 pentru
a găsi o altă tactică a
duşmanului.

Indiciul

3

De câte ori apare expresia
„eu voi” în Isaia 14:13-14?

Indiciul

6

Scrie încă două nume care
arată caracterul lui Satana.
Vezi Ioan 8:44.

Indiciul

9

A treia tactică a lui Satana
o găsim în 2 Timotei 2:26.
Care este?

Popularitatea

Experienţele captivante

Atracţia păcatului
Ajutor Vizual5

Domnul Isus
l-a înfrânt pe Satana
Visual 6
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Porunca
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Porunca
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Porunca
Porunca
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5
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Porunca 1
2. Porunca 2

Numele elevului:

Şcoala Legii
Subiectul

Media

Nota

Carnet de Note
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Nu lasa PAcatul sa intervina
între tine si Dumnezeu.
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Sfi

Justificarea: Dumnezeu ne eliberează de pedeapsa păcatului.
Sfinţirea: Dumnezeu ne eliberează de puterea păcatului.
Glorificarea: Dumnezeu ne eliberează de prezenţa păcatului.

Justificarea

a
nţ
i
r
e

Mântuirea

Glorificarea
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Duhul
Sfânt:
A inspirat Cuvântul
Ne ajută să înţelegem Cuvântul
Nu contrazice niciodată Cuvântul
Ne ajută să folosim Cuvântul

Citeşte-l
Împlineşte-l
Împărtăşeşte-l
Foloseşte-l

Ajutor Vizual 27

Ajutor Vizual 28

ÎNCHINARE

MĂRTURISIRE

MULŢUMIRE
CERERE
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?

NU I-A PASAT

TU

?

CuTruly
adevărat,
omul was
acesta
this Man
erathe
FiulSon
lui Dumnezeu!
of God!

A REALIZAT

Ajutor Vizual 30

Ajutor Vizual 31

Ajutor Vizual 32

Adevăr

Să cred Cuvântul adevărat
al lui Dumnezeu şi să trăiesc
conform acestuia, cum a făcut
şi Domnul Isus

Neprihănire

Să ştiu că sunt în siguranţă
în Hristos, în ciuda acuzaţiilor
lui Satana

Pace

Să predic Evanghelia, ca mulţi
să se împace cu Dumnezeu

Credinţă

Să-mi amintesc cine este
Dumnezeu, să mă încred în El şi în
promisiunile Lui

Mântuire

Să-mi păstrez privirea aţintită
spre ziua finală a mântuirii şi nu
asupra prezentului

Duh

Să memorez versete cheie şi să mă
bazez pe ele în luptă
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Fapte
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Eliberează
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protejează
oamenii lui
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Împăraţi
19:35
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Proclamă un
mesaj de la
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Psalmul
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Matei
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Fuga după indicii

Foaie de indicii

Urmăreşte cartonaşele de pe perete în
ordinea corectă. Scrie răspunsurile mai jos.

Fuga după indicii

Foaie de indicii

Urmăreşte cartonaşele de pe perete în
ordinea corectă. Scrie răspunsurile mai jos.

1.__________________________

1.__________________________

__________________________

__________________________

2._________________________

2._________________________

__________________________

__________________________

3._________________________
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__________________________

4._________________________

4._________________________

__________________________

__________________________

5._________________________

5._________________________

__________________________

__________________________

6._________________________

6._________________________

__________________________

__________________________

7.__________________________

7.__________________________

__________________________

__________________________

8._________________________

8._________________________

__________________________

__________________________

9._________________________

9._________________________

__________________________

__________________________

Foaie de lucru 3

z
a
c
e
d
u
i
d
Stu
P

de Ken Davis

rietenii Deborei au hotărât cu toţii să meargă să bea ceva după meciul de fotbal. Deşi Debora
nu era genul de fată care să stea noaptea târziu, nu dorea ca prietenii ei să zică că nu e de gaşcă,
aşa că a mers cu ei. Pe un drum de ţară necirculat, au băut vişinată şi coniac, până s-au îmbătat.
Apoi cineva a avut ideea să joace „laşul”. Poate ştii şi tu jocul acesta nebunesc: două maşini se îndreaptă
una către cealaltă, cu viteză. Primul şofer care se fereşte este considerat un laş. În acea noapte însă,
nimeni nu s-a ferit. În groaznicul accident ce a avut loc, toţi prietenii Deborei au murit, iar ea a rămas
desfigurată şi mutilată pe viaţă. Lacrimile curgeau pe faţa ei în timp ce-mi povestea cât de rău îi pare
că nu a plecat de la petrecere. De mai multe ori a dorit să ceară cuiva să o ducă acasă, dar îi era teamă
de ceea ce vor crede prietenii ei despre ea. Chiar şi atunci când jocul a început, deşi era îngrozită, pur
şi simplu nu a avut curajul să coboare din maşină. Imaginează-ţi cât de puternică este această presiune
a anturajului. Maşinile au trecut de două ori una pe lângă cealaltă înainte de a se tampona. Debora
a vazut că viaţa ei era în pericol; a avut mai multe ocazii să coboare, să renunţe. Totuşi a ales mai
bine să-şi rişte viaţa decât să-şi piardă prietenii. Mai trist este că, probabil, majoritatea tinerilor din
acele maşini nu au dorit nici ei să fie acolo, dar le-a fost frică să iasă în evidenţă. În momentul în care
au ales să nu spună nimic, şi-au semnat sentinţa la moarte. Nu erau nişte tineri răi – erau nişte copii
dornici de a avea prieteni, dar care au căzut în capcana presiunii anturajului şi au luat decizia greşită.”
1. Care a fost prima greşeală a Deborei?

3. Dacă ar fi refuzat să se alăture prietenilor, ce s-ar fi întîmplat?

2. De ce nu a cerut să coboare din maşină?

4. Ce fel de fată era Debora?
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Toate cuvintele din căsuţele de mai jos se găsesc în tabelul de mai sus.
Câteva din tacticile lui Satan: o
El r

minţile celor necredincioşi
Cuvântul lui Dumnezeu

Îi ţine pe oameni c
Ce oferă El: Păcat

a

Experienţe c
P
Este un m
Este î

şi ascunde c
!

păcatului
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Sceneta 41 Sceneta 31 Sceneta 21 Sceneta 1
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La şcoală:
În clasă, profesorul prezintă evoluţia ca fiind cea mai
bună explicaţie pentru originea omului. El adăugă chiar:
„Doar unii creştini refuză să admită această dovadă. Sper că
nimeni de aici nu crede în creaţie!“ Un creştin se hotărăşte să
se ridice în picioare şi să vorbească ...

Pe terenul de sport:
Echipa trebuie să câştige cu disperare ultimul meci al
sezonului. Dar la pauză, sunt cu două goluri în urmă.
Echipa adversă are un jucător foarte bun care pare imposibil
de oprit. Unii jucători sugerează să îl faulteze. Pare singura
cale! Dar unul dintre ei este creştin şi nu este de acord ...

Acasă:
Doi fraţi se joacă jocuri video de două ore. Când mama
se întoarce acasă spune: „Sper că nu v-aţi jucat prea mult.
Dacă v-aţi jucat mai mult de o oră, vreau să vă opriţi.
Bine? Unul dintre ei declară: „Dar mami, abia am început!“
Celălalt este creştin şi reacţionează diferit ...

La biserică:
Serviciul de biserică s-a terminat şi tinerii stau afară şi
povestesc. Unul dintre ei comentează cât de plictisitoare a fost
predica. Altul este de părere că toate cântările sunt demodate. Al
treilea povesteşte tuturor ce a auzit despre unul dintre prezbiteri.
Dar un adolescent îşi dă seama că atitudinea aceasta nu este bună
şi încearcă să îi încurajeze pe ceilalţi să se oprească ...

Foaie de lucru 8

Înroleaza-te în Armata
Cum mă înrolez în
armata Lui?

Ce ştiu despre
Comandantul Isus?

_

Ce responsabilităţi are
un soldat al Lui?

Romani 3:23
___________________
___________________

Matei 1:21
___ ___ ___ ___ ___ __ Lui
Fapte 10:38
___ ___ ___ ___ ___ __ Lui
1 Petru 2:24
___ ___ ___ ___ ___ __ Lui
Matei 28:6
___ ___ ___ ___ ___ __ Lui

2 Petru 3:18
____________________

Fapte 3:19
___________________
___________________

____________________
1 Ioan 2:3
____________________

Fapte 16:31
___________________
___________________

____________________

Esti si tu în Armata Domnului?

Nu scrie răspunsul, în schimb gândeşte-te cu seriozitate la ceea ce a făcut Domnul Isus pentru
tine. Ţi-ai pus încrederea în El? Răspunsul poate fi „Da“ sau „Nu“. Asigură-te că este „Da“!
De ce are nevoie
soldatul creştin?
1 Timotei 6:12

_

_
_

Care este câmpul meu
de luptă?

C___________________

al oăalcş______________

2 Timotei 2:3

lerneut ed rtops_________

R___________________
2 Timotei 4:7
R___________________
Efeseni 6:10-18
A___________________

ăasac________________
al ăriseibc_____________

Care este misiunea
soldatului creştin?
1 Petru 5:8-9____________
_____________________
Romani 10:9____________
_____________________
Romani 12:2____________
_____________________

?

Foaie de lucru 9

Adevărat

sau

Fals

Sunt aceste afirmaţii adevărate sau false? Vezi referinţele şi vei afla răspunsul.
A F

❏ ❏ Dumnezeu iubeşte toată lumea – El nu va trimite pe nimeni în Iad

Romani 6:23

❏ ❏ Dacă Domnul Isus a fost o persoană reală, a păcătuit şi El

Evrei 4:15

❏ ❏ Această lume s-a format prin evoluţie

Genesa 1:1

❏ ❏ Domnul Isus a avut un trup real după înviere

Luca 24:37-39

❏ ❏ Dacă trăiesc o viaţă bună, Dumnezeu îmi va permite să intru în cer

Efeseni 2:8-9

Studiu
d e ca z

„Ies afară, mamă!“ spuse Bogdan, un băiat
de 14 ani, ieşind pe uşă.
„Unde mergi, Bogdan?“ îl întrebă mama sa.
Răspunsul lui Bogdan era bine pregătit şi
acelaşi, în fiecare sâmbătă seara.
„Nu-ţi fă griji, mama, merg la un film cu
prietenii de la biserică”.
Mama lui are încredere în el, ca de obicei. Dar Bogdan se îndreaptă spre un alt
loc. În fiecare sâmbătă, prieteni de la şcoală se adună în parcarea supermarketului de lângă râu şi se întrec cu motocicletele. Bogdan nu are încă motocicletă,
dar îi place să privească întrecerile. De l-ai întreba dacă îl deranjează faptul că
se ascunde de mama sa, ţi-ar spune: „Nu, cred că este cel mai bine aşa! Dacă
i-aş spune unde merg, nu m-ar lăsa. Sau dacă m-ar lăsa, şi-ar face griji toată
seara. Pentru binele ei, dar şi al meu, este mai bine aşa. Doar mă uit la ceilalţi
cum se întrec, nu-i nimic rău în asta!“
1. Te-a convins Bogdan că minciuna lui este bună? Explică de ce.

2. Cum s-ar putea sfârşi povestea aceasta într-o zi? Gândeşte-te la toate consecinţele.
3. Gândeşte-te la alte situaţii în viaţă, în care suntem ispitiţi să minţim?
4. Dacă un creştin minte, cum va afecta aceasta mărturia lui?
5. De ce porunceşte Dumnezeu ca întotdeauna să spunem adevărul?
6. Dacă te lupţi cu minciuna, cum ai putea să porţi brâul adevărului?

2 Samuel 11:1-4, 14-15

Luca 22:54-60

David

Petru

Păcat

Luca 22:61

2 Samuel 12:7-12

Consecinţe

Luca 22:62

Psalm ul 51:1-4

Mărturisire

Ioan 21:15-17

2 Sam. 12:13-14, 18, 24-25

Restaurare

!
!
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P la to şa
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Platoşa
Neprihănirii

L i t e r e A m es t e c a t e

Aşează literele de mai jos în ordinea corectă şi potriveşte-le în spaţiile adecvate:

crineşt ___________________

înrecredea _________________

atasna___________________

ulcăpatui__________________

tunaebtăa_________________

toncul ___________________

tâmiunt __________________

talpoşa___________________

ratea____________________

încădoias __________________

taaiv____________________

rihnăpeniiri________________

este
perfectă a Domnului Isus ce e pusă în
tău, când îţi pui 			

în Hristos. Când Dumnezeu priveşte la un

, El vede bunătatea perfectă a Domnului Isus. Creştinul ar
trebui să
Când

neprihănirea lui Hristos în 			
încearcă să îl facă să se

sa.

de faptul că este		

cu adevărat, creştinul ar trebui să îşi amintească că Hristos e
neprihănirea lui. Întrebarea este: ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus Hristos?

Încălţămintea
Evangheliei Păcii
Foaie de lucru 12

Cu ajutorul simbolurilor, descoperă cuvintele şi scrie-le în spaţiile de mai jos:
☛
A

✢
B

❂
C

✤
D

✥
E

❅
F

✧
G

◗
H

➷
I

✪
J

✫
K

✬
L

✜
M

■
N

✯
O

✰
P

➔
Q

✲
R

❡
S

✴

✵
U

✘
V

❰
W

✸
X

✹
Y

❯
Z

T

✜ ☛ ■ ✴ ✵ ➷ ✲ ➷ ➷___________________

❂✯■✴✵ ✬________________________

✰ ☛ ❂ ➷ ➷_________________________

✥ ✘ ☛ ■ ✧ ◗ ✥ ✬ ➷ ✥ ➷_________________

✤ ✵ ❡ ✜ ☛ ■ ✵ ✬ ✵ ➷__________________

➷ ■ ✴ ✯✲ ❂ ➷______________________

➷■❂☛✬✴☛✜➷■✴✥☛________________

✜ ☛ ■ ✴ ✵ ➷ ✴➷_____________________

■ ➷❂ ➷ ✯✤ ☛ ✴ ☛___________________

➷ ■ ✘ ➷ ☛ ✴________________________

✢ ✵ ■ ☛ ✴ ☛ ✴ ✥ ☛___________________

➷■❂☛✬✴☛✜➷■✴✥☛________________

➷ ■ ❂ ✲ ✥ ❯ ➷_______________________

✜ ☛ ■ ✴ ✵ ➷ ☛ ❡❂ ☛_________________

✰ ☛ ❂ ☛ ✴_________________________

✰ ✥ ✤ ✥ ☛ ✰ ❡☛_____________________

➷■✤✲✥✰✴☛✴➷✴➷________________

❂✲✥ ❡✴➷■✵ ✬_____________________

				este
pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru a ajuta		
să se împotrivească
. Evanghelia păcii e
vestea bună a
. Domnul Isus a murit pentru a lua		
pentru
, dar trei zile mai târziu a
din
morţi. El este viu astăzi şi are puterea să te
dacă te		
de la păcat şi te
în El. Aceia care sunt
au pace
cu Dumnezeu şi nu vor fi pedepsiţi
pentru păcatul lor. Ei sunt
, ceea ce înseamnă că
perfectă a
Domnului Isus e pusă în
păcatului lor.
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■ „Numele meu este Andrei. Mi-am căutat o slujbă cu jumătate de normă. Domnul Moisescu,
de la staţia locală de benzină, mi-a promis o slujbă, dar în schimb a dat-o altcuiva. Sunt
atât de mânios şi plin de amărăciune. Ştiu că un creştin nu ar trebui să simtă astfel, dar nu
reuşesc să scap de aceste sentimente negative, pe care le am faţă de domnul Moisescu.“

■ „Numele meu este Simona. De ceva vreme mama mea nu se simte bine. Săptămâna viitoare
trebuie să meargă la spital pentru analize. Sunt foarte îngrijorată. Am încercat să mă rog, dar
nu mă pot gândi la altceva şi îmi este foarte, foarte frică.“
■ „Numele meu este Ionuţ. Mă simt foarte neajutorat. M-am pregătit foarte mult pentru
examen, dar l-am picat, în timp ce toţi prietenii mei au luat note destul de bune. Prietenii au
încercat să mă încurajeze, dar fără succes. Chiar cred că nu sunt bun de nimic.“
■ „Numele meu este Ina. Este sâmbătă seara şi sunt singură acasă. Prietenii mei au plecat cu
toţii la cinema. M-au chemat şi pe mine, dar ştiu că filmul pe care l-au ales nu este un film
potrivit pentru un creştin. Prietenii au râs de mine când au auzit că nu vreau să merg. Ştiu că
am făcut ceea ce trebuie, dar acum mă simt foarte singură.“
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■ „Numele meu este Andrei. Mi-am căutat o slujbă cu jumătate de normă. Domnul Moisescu,
de la staţia locală de benzină, mi-a promis o slujbă, dar în schimb a dat-o altcuiva. Sunt
atât de mânios şi plin de amărăciune. Ştiu că un creştin nu ar trebui să simtă astfel, dar nu
reuşesc să scap de aceste sentimente negative, pe care le am faţă de domnul Moisescu.“

■ „Numele meu este Simona. De ceva vreme mama mea nu se simte bine. Săptămâna viitoare
trebuie să meargă la spital pentru analize. Sunt foarte îngrijorată. Am încercat să mă rog, dar
nu mă pot gândi la altceva şi îmi este foarte, foarte frică.“
■ „Numele meu este Ionuţ. Mă simt foarte neajutorat. M-am pregătit foarte mult pentru
examen, dar l-am picat, în timp ce toţi prietenii mei au luat note destul de bune. Prietenii au
încercat să mă încurajeze, dar fără succes. Chiar cred că nu sunt bun de nimic.“
■ „Numele meu este Ina. Este sâmbătă seara şi sunt singură acasă. Prietenii mei au plecat cu
toţii la cinema. M-au chemat şi pe mine, dar ştiu că filmul pe care l-au ales nu este un film
potrivit pentru un creştin. Prietenii au râs de mine când au auzit că nu vreau să merg. Ştiu că
am făcut ceea ce trebuie, dar acum mă simt foarte singură.“
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Scutul Credinţei
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Găseşte zece cuvinte (şase sunt complete, iar la patru aveţi doar litera de început şi
sfârşit) menţionate în studiul despre Scutul credinţei. Ele nu se află scrise în linie
dreaptă, ci în formă de scut, ca în exemplul dat. Scutul poate fi pe orizontală sau pe
verticală, iar literele pot fi aranjate în direcţia acului de ceasornic sau invers.

Săgeţi

Atacul		

S _ _ _ _ L		

Învins 		
A _ _ _ _ R		

Deplin

Ajutor		

P _ _ _ _ E		

Nevoie

S_ _ _ _ L
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mintea
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1

Primul meu gând
ar fi:

Al doilea gând
al meu ar fi:

A. Mă bucur foarte mult pentru el! 0
		
B. Vreau şi eu unul! -1
C. Prefer să-mi folosesc banii într-un mod placut lui Dumnezeu! +2
D. Le voi cere şi părinţilor mei să-mi cumpere unul! -2
E.N-am nevoie de unul atât de bun! +1

=_____ pct

=_____ pct

Primul meu gând
ar fi:

Al doilea gând
al meu ar fi:

=_____ pct

=_____ pct

Primul meu gând
ar fi:

Al doilea gând
al meu ar fi:

=_____ pct

=_____ pct

Ai aflat că profesorul tău şi-a rupt piciorul şi nu va veni
o vreme la şcoală...
A. Poate mâine nu facem şcoală! Uraaa!-1
B.Mi-ar place să găsesc un mod de a-l încuraja! +2
C. Cred că a primit ce-a meritat! -3
D. Nu mi-ar place deloc să mi se întâmple aşa ceva! 0
E. Ar trebui să mă rog pentru el! +2

3

Sâmbăta viitoare se va organiza o evanghelizare şi ţi
s-a cerut să dai şi tu o mână de ajutor...
A. Merg cu bucurie! +2
B. Nu m-ar deranja dacă m-aş îmbolnăvi! -2
C. Trebuie să-mi sun prietenii şi să-i întreb cine mai vine! -1
D. Cred că Dumnezeu mă va folosi! +2
E. Sper că vremea va fi bună! 0

e
Cât de bin

a
z
a
e
n
o
i
funct ea
t
min
ta?
–3

–4
5
Eşti în pericol! Fă ceva!

–

–6

–2

Te descurci bine.
Păstrează în continuare pe cap
coiful mântuirii!

+6

Un prieten şi-a cumpărat ceva super frumos şi foarte
scump, de ex. un telefon mobil de ultimă generaţie...

+5

2

Gândeşte-te cum ar reacţiona mintea
ta în următoarele situaţii. Care ar fi
primul gând care ţi-ar trece prin minte?
Şi care ar fi al doilea gând,după câteva
minute de reflecţie? Fii sincer. Acest
test scurt este confidenţial – nimeni
altcineva nu îl va mai vedea.

+4
3
+
2
0 +1 de a+uita
–1 Ai tendinţa
lucrurile esenţiale.
Concentrează-te din nou asupra lui Dumnezeu!
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Coiful
Mântuirii

Folosind indiciile date, potriveşte răspunsurile în spaţiile adecvate.
Cercurile citite de sus în jos îţi vor da răspunsul întrebării finale.

Trec prin minţile noastre
Un loc unde poţi mărturisi pe Domnul Isus
Cu ce gândim
Coiful ___________?
Comandantul armatei lui Dumnezeu
A scris epistola către Efeseni
Procesul prin care devii tot mai asemănător cu Isus
Duşmanul creştinului
Neprihănirea lui Hristos pusă în contul păcatului tău
Carte în care citim despre armura lui Dumnezeu
Cum ar trebui să ne simţim când păcătuim
Baza credinţei creştine
Soldaţii o poartă pentru protecţie
Locul unde vor fi creştinii într-o zi
Ce va face Domnul Isus într-o zi?
Cu ce este asemănat Satana?
Cel ce Îl urmează pe Hristos.
Protecţie pentru cap

Ce trebuie să-ţi aminteşti atunci când lupta e grea?

______ ____ __ ______
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Lupta cu

Sabia Duhului
Matei 4
Satana L-a ispitit pe Domnul Isus

Domnul Isus a citat Scriptura

„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca
pietrele acestea să se prefacă în pâini.“

„Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.“
(Deuteronom 8:3)

„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos;
căci este scris: ,El va porunci îngerilor Săi să
vegheze asupra Ta.“

„Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.“
(Deuteronom 6:16)

„Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei
arunca cu faţa la pămînt şi Te vei închina mie.“

„Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi
numai Lui să-I slujeşti.“
(Deuteronom 6:13, 10:20)

În viaţa mea
Satana mă ispiteşte

Eu citez Scriptura

Doar spune o minciună profesorului
tău; vei scăpa de probleme!
Încearcă şi tu, cu o doză nu devii
dependent de droguri!
Astăzi stai acasă, nu te mai deranja
să mergi la biserică!
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1:9
Romani 12:2
Evrei 10:24-25
1 Timotei 6:20
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Sabia Duhului
			
5
6
2
13

1

4
3
10

12

11
7
9
8

ORIZONTAL

VERTICAL

1 Să spui altora despre Domnul Isus

2 Cum este Cuvântul lui Dumnezeu: 2 Tim. 3:16

3 Cel împotriva căruia trebuie să lupte creştinii

4 Cineva care scrie o carte

7 Sabia Duhului face parte din ea

5 Domnul Isus le-a răspuns din Cuvântul lui Dumnezeu: Ioan 10:34

8 Cel ce foloseşte armura

6 Cel ce a inspirat Biblia

9 Ce trebuie să facem cu Biblia în fiecare zi

10 opusul apărării
11 Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu
12 Armă ce ne aminteşte de Biblie
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ZILNIC

5:00

2:30

5:30

3:00

6:00

3:30

6:30

4:00

7:00

4:30

7:30

5:00

8:00

5:30

8:30

6:00

9:00

6:30

9:30

7:00

10:00

7:30

10:30

8:00

11:00

8:30

11:30

9:00

12:00

9:30

12:30

10:00

1:00

10:30

1:30

11:00

2:00

11:30

Moduri

E
R
A
O
T
I
M
I
U
Mica 7:19
Psalmul 103:12
Isaia 1:18
Evrei 10:17

în care se ocupă Dumnezeu de păcatele mărturisite

Roşii ca purpura preschimbate în alb ca zăpada.
Le îndepărtează de la noi cât este de departe estul de vest
Niciodată nu-şi mai aminteşte de ele
Aruncate în adâncul mării
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Înţelegi că între
Dumnezeu şi Sata
na
un război spirituaare loc
l?

na

a

f os

t în

f rânt

Înger căzut
Putere limitată
Duhuri rele
Doreşte locul
lui Dumnezeu

Răspunsul poate fi
“da” sau “nu”.

Cum te înrolezi?
• recunoaşte-ţi păcatul
• pocăieşte-te
• încrede-te în Hristos

ân

Sata

Creatorul
Atotputernic
Mulţi îngeri
Trebuie să aibă
primul loc

Satana
t.

Dumnezeu

Te-ai înrolat
în Armata lui
Dumnezeu?

la cr uce ş

o
i la m

rm

Foloseşti toată armura
lui Dumnezeu?

Apoi trăieşte
pentru Isus!

• brâul adevărului
• platoşa neprihănirii
• încălţămintea Evangheliei păcii
• scutul credinţei
• coiful mântuirii
• sabia Duhului

Efeseni 6:10-18

Foloseşti
arma rugăciunii?
Roagă-te oricând folosind paşii:
închinarea
mărturisirea
mulţumirea
cererea

Aminteşte-ţi Cu
car e
cum a reacţion
at
fiecare soldat fa
soldat te
ţă
de Domnul Isu
s. Unora asemeni?
nici nu le păsa
, doar Fii p
recum
unul şi-a dat se
ama Cor
ne l i u .
cine era Domn
ul Isus.
Corneliu şi-a d
ăruit Acum e
viaţa Domnulu rând
ul tău!
i
Isus Hristos.

