
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cine Este 

Şarpele? 

Cine Sunt? 

OBIECTIVUL LECŢIEI : 
Copiii vor înţelege că: 

1. Satan a venit în chip de şarpe şi a ispitit-o pe 
Eva în grădină.  

2. Natura lui Satan este de mincinos şi înşelător. 
3. Dumnezeu este mai mare decât Satan, şi noi, ca 

şi copii ai lui Dumnezeu trebuie să biruim 
ispitele pe care le pune Satan în viaţa noastră.  

 

 Povestirea biblică:   Satan este duşmanul nostru 

 
 
 Verset de memorat: “…printr-un singur om a intrat 

păcatul în lume, şi prin păcat a 
intrat moartea,…” (Romani 5:12) 

 
 
 
   Vocabular: Iertare 
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 � INTRODUCEREA PENTRU PROFESOR 
  

Este greu să-ţi imaginezi atunci când te uiţi la un copil nou născut că 
este păcătos. Romani 3:23 ne aminteşte că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de 
slava lui Dumnezeu. Nu suntem păcătoşi pentru că facem lucruri rele, ci 
facem lucruri rele pentru că suntem păcătoşi. Dar dincolo de natura noastră 
păcătoasă şi de purtarea noastră, Dumnezeu ne iubeşte. El este cel care a 
găsit o soluţie pentru a ne ierta păcatele. Cu toate că noi ne vom lupta cu 
natura noastră păcătoasă toată viaţa, putem fi siguri de un singur adevăr: 
Dumnezeu va fi de partea nostră dacă umblăm în ascultarea de El. 
Săptămâna aceasta trebuie să te asiguri că cei mici înţeleg că avem un 
duşman – pe Satan. De asemenea trebuie să  fie bucuroşi că noi Îl avem cu 
noi pe Dumnezeu Atotputernic, Domnul cerurilor şi al pământului. El este 
Cel care l-a înfrânt pe Satan şi ne va ajuta pe noi să trăim vieţi victorioase 
de creştini. 
 

 

 � INTRODUCEREA LEC ŢIEI  
 

 Materiale: Fâşii de 
hârtie (30cm x 5cm), 
(opţional) coroană din 
hârtie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pregătirea:  Decupează 10 fâşii de hârtie. Pe ele vei scrie următoarele 
nume. Pe  spatele acestor nume vei scrie păcatul corespunzător. 
    

1. Sam - furt 
2. Rudi - bătaie 
3. Ioana - copiatul 
4. Suzi - neascultarea 
5. Doamna Chan - gelozia 
6. Domnul Young  - lăcomia 
7. Toni - mândria 
8. Kevin - vandalism 
9. Gina - beţia 
10. Rahela  - fumatul 

 
 

Alege un copil care să fie regele. Acesta va veni în faţa clasei şi se va 
aşeza pe un scaun. (Opţional: pune-i şi o coroană pe cap.) Apoi alege cinci 
fete şi cinci băieţi să vină în faţă. Aceştia vor sta în linie în faţa regelui. 
Aceştia trebuie să fie cu faţa la restul copiilor. Le vei da bileţele pe care le-
ai făcut mai înainte. Le vor ţine în aşa fel încât să nu se vadă numele de pe 
foaie.  
 Spune: Aceasta este împărăţia luminii. Este împărăţia perfectă cu regele 
perfect (Arată către rege). Aici nu este păcat; totul este bun. Nu este 
moarte, nici boală, durere, război, crime sau bătaie. Poţi locui aici doar 
dacă nu ai greşit niciodată. Regele este perfect şi ştie cât rău face 
oamenilor păcatul, deci nu-i va permite să intre în împărăţia lui. (Arată 
către copiii care stau în faţa regelui.) Toţi aceşti oameni doresc să trăiasă 
în această împărăţie. Să vedem câţi dintre ei pot rămâne aici.  
Alege unul dintre personaje şi prezintă-l întregii clase. Citeşte câteva dintre 
caracteristicile acestuia scrise mai jos. După ce citeşti fiecare descriere în 

Dacă doreşti, 
cere copiilor să 

vină în faţa clasei 
să spună versetul 
biblic din lecţia 
trecută. Nu uita 

să îi încurajezi pe 
copii să înveţe pe 
de rost versete 

din Biblie.  
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     Versete de 

referinţă: 

• Romani 3:23 
• Galateni 3:22 

 

parte, spune-i celui despre care citeşti că trebuie să plece din împărăţie 
pentru că a păcătuit. Acesta se va duce la locul lui. 

 
 

1. Sam – are 10 ani. Într-o zi, el împreună cu mama sa au mers în 
vizită la bunica lor. În timp ce mama şi bunica vorbeau în bucătărie, 
Sam se uita la televizor. Şi-a aruncat puţin privirea prin încăpere şi 
a observat geanta bunicii lui. Şi-a amintit că acum câteva zile 
împrumutase nişte bani de la un prieten ca să-şi cumpere o revistă. 
S-a uitat prin geantă şi a văzut o hârtie de 10 lei. Erau suficienţi 
pentru a acoperi datoria, plus să-i mai rămână şi lui ceva. Sam a luat 
banii, i-a pus în buzunar, apoi s-a uitat mai departe la televizor. La 
scurt timp, el împreună cu mama sa au plecat iar el nu a spus nimic 
bunicii. 

2. Rudi  – Într-o zi la şcoală, Rudi juca fotbal în pauză. Rudi avea 
mingea, dar cineva din echipa adversă a intrat în el şi l-a dărâmat. A 
pierdut mingea, iar echipa cealaltă a marcat. Rudi era foarte supărat 
şi s-a dus şi l-a împins pe copilul care-l dărâmase la pământ. Acesta 
s-a ridicat şi i-a tras lui Rudi un pumn în gură. La foarte scurt timp, 
un profesor a trebuit să vină şi să-i despartă pe cei doi. Le-a fost 
scăzută nota la purtare pentru că s-au bătut.  

3. Ioana – este o elevă foarte bună care ia mereu note mari la şcoală. 
Într-o zi însă, la ora de matematică, profesoara le-a spus că vor da 
un test. Ioana nu învăţase lecţia. S-a uitat pe foaia ei şi nici nu ştia 
de unde să înceapă. A intrat în panică. Se uita în jur şi toţi scriau 
rezolvarea exerciţiilor de la test. S-a uitat la colega ei de bancă şi a 
văzut că poate citi ce scrie pe lucrarea ei. A văzut rezolvarea primei 
probleme şi şi-a dat seama că era aşa de simplu să scrie rezultatul 
de le ea. Înainte de a-şi da seama terminase. A dus repede testul la 
doamna profesoară sperând că aceasta nu va observa că testul său 
este exact la fel ca cel al colegei ei.   

4. Suzi – detestă să-şi facă curat în cameră, să spele vasele, să dea cu 
mătura prin casă sau să facă ceva ce-i cere mama ei să facă. Chiar 
dacă nu –i place deloc, Suzi o ascultă pe mama ei atunci când îi 
cere să facă ceva. Într-o zi, Suzi dorea să meargă să se joace cu 
prietenii ei afară. Mama i-a spus că se poate duce de îndată ce este 
curat în cameră la ea. Suzi a văzut că era foarte dezordine şi ştia că 
va dura mult să facă curat. Aşa că a împins jucăriile sub pat şi 
hainele murdare sub pătură. S-a dus repede la mama ei şi i-a spus că 
a terminat, apoi a fugit la joacă.   

5. Doamna Chen – locuieşte într-un apartament frumos, iar părinţii ei 
au mereu destule alimente în frigider. Sunt mereu frumos îmbrăcaţi 
şi conduc o maşină frumoasă, dar nu nouă. Doamna Chen nu este 
mulţumită. Sora dânsei, doamna Lu, este foarte bogată. Ea conduce 
o maşină nou nouţă iar casa ei este cu mult mai mare decât a 
doamnei Chen. Într-o zi, aceasta din urmă a mers în vizită la sora ei. 
A văzut cât de multe lucruri avea sora ei şi cât de frumos aranjată 
era casa acesteia. Doamna Chen a devenit geloasă. De fapt era aşa 
de geloasă, încât nu a mai vrut să-şi viziteze sora şi nici să mai 
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vorbească cu ea.  
6. Domnul Young – Domnul Young are o slujbă foarte bine plătită. 

Dar indiferent cât câştigă, Domnul Young nu este niciodată 
mulţumit. Mereu gândeşte că are nevoie de mai mulţi bani decât 
are. Lăcomia lui a devenit aşa de mare încât acum stă la serviciu 
peste program în fiecare seară. Nu-şi vede familia iar ei îi simt 
lipsa. Domnului Young însă nu-i pasă. El crede că banii sunt mai 
importanţi decât familia sa.  

7. Toni – Toni este la liceu şi joacă în echipa de fotbal a şcolii. Este un 
bun jucător şi un elev foarte bun. Tuturor le plăcea de el la 
începutul anului dar, la scurt timp, s-a întâmplat ceva. Toni a 
început să se laude în privinţa abilităţilor lui de fotbalist. Şi se lăuda 
mult şi cu notele lui mari. Prietenilor lui li se părea că nu vorbeşte 
decât despre el tot timpul. Acum Toni nu mai are prea mulţi 
prieteni, deoarece nimănui nu-i place să-l audă cum se laudă singur.  

8. Kevin - Kevin avea 15 ani când a început liceul. Familia lui s-a 
mutat în alt oraş. Kevin a început să petreacă timp cu cine nu 
trebuia. Foarte curând se afla într-o bandă cu o reputaţie foarte 
proastă. În fiecare săptămâna Kevin mergea cu cei din banda lui şi 
stricau ceva prin oraş. Deseneau pereţii şi maşinile sau stricau câte 
ceva. Când a crescut mai mare, a început să se bată cu multă 
violenţă. 

9. Gina –Ginei i s-a spus încă de foarte mică că a bea băuturi alcoolice 
este foarte periculos. Dar într-o sâmbătă era la o petrecere cu 
prietenii ei şi cineva i-a oferit ceva de băut. Gina ştia că nu poate 
accepta acel lucru, dar dorea să fie şi ea ca prietenii ei. A luat 
paharul, l-a băut, apoi nu s-a mai putut opri toată seara. Curând 
începuse să bea la fiecare sfârşit de săptămână cu prietenii ei.  

10. Rahela – Rahela are o viaţă plină de stres. Merge la şcoală toată 
ziua şi trebuie să lucreze până seara târziu. Unul dintre prietenii ei i-
a spus că este ceva ce o poate relaxa şi o poate face să se simtă bine. 
Rahela era gata să încerce orice, deci nu a spus „nu” atunci când 
prietena ei i-a dat o ţigară. Acea ţigară a făcut-o să se simtă mai 
relaxată şi a început să fumeze în fiecare seară după serviciu. Apoi 
a început să chiulească de la ore pentru a mai fuma puţin. Acest 
lucru a pus stăpânire pe ea şi cu toate astea ea nu dorea să se 
oprească.  

 
După ce toţi copiii s-au aşezat la locurile lor, spune:  

„Regele spera ca toţi aceşti oameni să rămână în împărăţia lui. Avea 
multe lucruri pe care dorea să li le dea. Dar ştia în ce pericol s-ar afla 
dacă ar permite păcatului să intre în împărăţia sa. Regelui i-a părut 
foarte rău că nu a putut lăsa în împărăţie pe niciunul dintre cei care au 
venit. Păcatele lor îi ţinea departe de acest rege.” 
 
 

 
 

� ILUSTRA ŢIE CU OBIECT  
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 Materiale: Un pahar, 
un ou, apă, sare şi o 
lingură cu coadă lungă 

 
 
 
 
 
 
 

 

Versete 
biblice:  
• Efeseni 1:18-21, 
• Luca 1:37,  
• Filipeni 2:9-11,  
• Psalmul 86:5-7,  
• Luca 10:18,19,  
• 1 Timotei 5:15 

 

 
Obiectivul:  Să ilustreze ideea că fără Dumnezeu am fi stăpâniţi de păcat.  
 
Pregătirea: Repetă această „scamatorie” înainte de program, pentru a şti 
câtă apă şi sare trebuie să foloseşti. Pentru un pahar de 400 ml ai nevoie de 
50 grame de sare. Dacă este nevoie, mai poţi adăuga. 

 
Pune paharul gol, sticla cu apă şi sarea pe masă în faţa copiilor. (Ai grijă 

ca toţi copiii să vadă paharul gol.) Pune apa în pahar. Ia oul. Spune: Ce 
credeţi că se va întâmpla cu acest ou dacă-l pun în paharul acesta cu 
apă? (Permite-le copiilor să răspundă.) Câţi dintre voi credeţi că se va 
scufunda? (Permite-le copiilor să răspundă. Pune oul în paharul cu apă. Se 
va scufunda. Ai grijă ca cei mici să vadă cum se duce oul la fund.) De ce se 
scufundă oul? (Permite-le copiilor să răspundă.) Oul este mai greu decât 
apa. Scoate-l de acolo, apoi mai pune-l o dată. De fiecare dată când voi 
pune oul în apă, el se va scufunda. De fiecare dată când îl ascultăm pe 
Satan şi facem ce ne ispiteşte să facem, noi de fapt alegem să păcătuim. 
Satan doreşte să ne ţină departe de Dumnezeu. Vrea să ne tragă în jos. 
Scoate oul din paharul cu apă din nou. Biblia ne spune că Satan s-a 
răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a alungat pe Satan din 
cer. Satan este duşmanul lui Dumnezeu. Deci ce putem face noi pentru a 
nu mai fi ţinuţi departe de Dumnezeu de către Satan? Scoate oul din apă. 
Cum ne putem opri din a face ce doreşte Satan să facem? Mai întâi 
trebuie să credem Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi trebuie să ascultăm 
poruncile Lui. Dumnezeu este mai mare decât Satan. Haiedeţi să punem 
ceva în acest pahar care să-l reprezinte pe Dumnezeu. Pune sarea în 
pahar. Amestecă cu o lingură sarea în pahar. În timp ce faci acest lucru 
trebuie să spui: Când îi cerem lui Dumnezeu să intre în vieţile noastre, nu 
mai suntem legaţi de păcat. Dacă Dumnezeu este în viaţa nostră, El ne va 
da puterea să biruim ispita. Opreşte-te din amestecat şi lasă ca apa să se 
liniştească. Biblia spune: „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost 
potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va 
îngădui să fi ţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a 
pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 
10:13). Asta înseamnă că, dacă avem pe Dumnezeu de partea noastră, 
păcatul nu ne mai biruie, deoarece Dumnezeu ne dă putere să spunem: 
„Nu!”. Am nevoie de un voluntar care să pună oul din nou în pahar. 
Alege pe unul dintre cei care se oferă. Amintiţi-vă, acest pahar reprezintă 
un om care-l are pe Dumnezeu în viaţa lui. Acesta va pune oul în apă. De 
data aceasta oul nu se va mai scufunda. Oul nu se scufundă! Nici noi nu 
trebuie să cedăm ispitei. Dumnezeu ne va ajuta. El ne poate ajuta să nu 
ne scufundăm în păcat dacă-L avem în viaţa noastră! El ne poate ajuta 
să ne opunem celui rău şi ispitelor lui.”  

 

 
 
 

� INTRODUCEREA VERSETULUI BIBLIC  
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 Materiale: Plante 
(flori, frunze, crenguţe), un 
pahar şi apă.  
 

„Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat 
moartea.” (Romani 5:12).  

 
 Citeşte-le copiilor versetul biblic. Spune: Versetul de astăzi ne spune 
că moartea a intrat în lume din cauza păcatului. Păcatul ne-a separat de 
Dumnezeu. Şi fiindcă suntem separaţi de Dumnezeu, suntem morţi 
spiritual. Era un timp când oamenii nu erau separaţi de Dumnezeu. Ştiţi 
voi cine nu era separat de Dumnezeu? (Permite-le copiilor să răspundă.) 
Înainte ca păcatul să intre în lume, Adam şi Eva puteau vorbi şi umbla 
cu Dumnezeu aşa cum facem noi astăzi. Dar din cauza păcatului lor, 
Dumnezeu a trebuit să-i for ţeze să părăsească grădina perfectă. Trebuiau 
să muncească din greu, apoi să moară nu numai fizic, ci şi spiritual. 
Trupurile lor nu mai erau perfecte.  
 Acum haideţi să ne uităm la crenguţa aceasta. (Poate fi crenguţa sau 
floarea.) Am cules-o astăzi. (Ţine crenguţa în mână pentru ca toţi s-o poată 
vedea.) Această crenguţă pare că este foarte sănătoasă. Dar ce se va 
întânpla cu ea acum că am cules-o? (Permite-le copiilor să răspundă.)  Nu 
mai poate creşte. Se va veşteji şi va muri. Ştiţi de ce nu poate supravieţui? 
Nu poate trăi, deoarece este separată de trunchi şi implicit de rădăcină. 
Şi noi suntem ca aceasă crenguţă. Suntem născuţi morţi din punct de 
vedere spiritual, deoarece suntem separaţi de Dumnezeu. Când prima 
persoană a păcătuit, toţi oamenii au fost separaţi de Dumnezeu, 
Creatorul. Spiritual, noi suntem morţi la fel ca şi crenguţa noastră. (Pune 
crenguţa în apă.) Putem pune crenguţa în apă pentru a o mai ţine în 
viaţă, dar ştim că într-un final se va ofili. Fără rădăcina ei, crenguţa nu 
poate primi alimentaţia necesară. Fără să fim în legătură cu Dumnezeu, 
spiritul nostru nu pote trăi. Păcatul a adus omului atât moartea 
spirituală, cât şi pe cea trupească.  
 Haideţi să spunem versetul biblic împreună. Repetaţi după mine: 
„Printr-un singur om.” (Aşteaptă ca toţi copiii să repete după tine.) “. . . a 
intrat păcatul în lume.” (Pauză.) „şi prin păcat a intrat moartea.” (Pauză.) 
Romani 5:12 (Repetă acest exerciţiu cu cei mici de trei, patru ori ca să 
poată memora versetul.) 

 

 � JOCUL VERSETULUI BIBLIC   

 Materile: O pătură 
mare 

 
 
 

 
1. Acest joc se joacă pe două echipe. Una este echipa fetelor, iar 

cealaltă este echipa băieţilor. Nu este necesar să muţi băieţii 
împreună şi fetele împreună. Pot sta acolo unde sunt.  

2. Alege 3 fete şi 3 băieţi care cred că ştiu versetul biblic.   
3. Fiecare dintre cei aleşi vor forma un şir în faţa clasei.    
4. Fiecare dintre ei trebuie să-şi spună numele, apoi versetul biblic. 

Dacă nu pot spune versetul biblic, un alt copil, care-l ştie, îi va lua 
locul.   

5. Despachetează pătura şi cere-le câtorva copii s-o ţină ca pe un zid. 
Cei şase copii, pe care i-ai ales, vor sta în spatele păturii fără să 
poată fi văzuţi de cei din clasă.   

6. Fetele vor începe jocul. Una dintre fete va spune versetul detul de 
tare şi de clar astfel încât toţi cei din clasă să-l poată auzi. (Copiii 
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trebuie să rămână în spatele păturii atunci când spun versetul.) 
După ce aceasta a terminat de spus versetul, învăţătoarea va alege 
una dintre fetele din clasă să ghicească cine a spus versetul. Trebuie 
să alegi pe una dintre fetele care se oferă. Dacă ghiceşte, echipa 
fetelor va primi 100 de puncte pe care le vei scrie pe o bucată de 
hârtie. Dacă nu ghiceşte, echipa nu va primi niciun punct. 
Învăţătoarea  va spune clasei dacă a ghicit sau nu.  

7. Vei trece şi la băieţi, apoi din nou la fete şi tot aşa până când toţi 
copiii, care erau în spatele păturii, au spus versetul biblic. 

8. La sfârşitul jocului, învăţătoarea va anunţa echipa câştigătoare.  
 

 � POVESTIREA BIBLIC Ă 
 

 Materile: 
• 1Pătură mare 
• 1 Bucăţi de hârtie 

şi creion 
 
 
 
 
 
 
 

 Versete de 
referin ţă:  

• Efeseni 6:11,  
• 2 Petru 2:4, 
• 1 Petru 5:8. 

 
 
“Cine este Satan?” 
     Scrie afirmaţiile de mai jos pe tablă după cum este indicat: 

1. Satan este  un __ __ __ __ __ __ __ __.  
2. Satan este __ __ __ __ __ __ __ __ meu.  
3. Satan doreşte să mă __ __ __ __ __ de Dumnezeu.  

     Răspunsul la prima afirmaţie este „mincinos”, la a doua „duşman”, iar 
la a treia „separe”.   

Cine-mi poate spune ce s-a întâmplat în lecţia de data trecută cu 
Adam şi Eva? (Permite-le copiilor să răspundă.) Când Eva a ales să 
creadă minciuna spusă de şarpe, ea nu şi-a dat seama ce se va întâmpla. 
Ea nu şi-a dat seama că Satan vorbea prin gura şarpelui. Nu ştia că 
alegerea ei va afecta aşa de mulţi oameni.   

Noi nu vrem să fim păcăli ţi de Satan cum a fost Eva. (Spune-le 
copiilor că Satan se mai numeşte şi Diavolul. Ambele denumiri îl descriu 
pe el.) Biblia ne spune cum este Satan, astfel încât să ştim care sunt 
activităţile lui şi să nu-l lăsăm să ne păcălească.  

Ioan 8:44 spune: „El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, 
pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte 
din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.”  

Din acest verset vedem că Satan minte tot timpul. El nu poate spune 
adevărul, deoarece nu este nimic bun în el. A minţit-o pe Eva şi te va 
minţi şi pe tine. Dacă Biblia ne învaţă să facem  ceva iar noi suntem 
ispitiţi să n-o facem, putem fi siguri că este Satan care încearcă să ne 
ispitească să facem ceva rău. Când părin ţii îţi spun să-ţi faci temele, să 
speli vasele sau să speli pe jos, iar tu nu faci acest lucru, îl urmezi pe 
Satan în loc să-L urmezi pe Dumnezeu. (Cere-i unuia dintre copii să vină 
şi să citească Efeseni 6:1.) Biblia spune: „Copii, ascultaţi în Domnul de 
părin ţii voştri.” Dacă spui o minciună, îl urmezi pe cel rău şi nu pe 
Dumnezeu. (Cere-i unui alt copil să vină şi să citească Leviticul 19:11.) 
Dumnezeu ne porunceşte să nu minţim, să nu furăm, să nu înşelăm. 
(Întoarce-te la tablă şi completează cuvântul care lipseşte de acolo şi anume 
„mincinos.”) 
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   (Desenează un leu.) Aţi văzut vreodată un leu sau un tigru la 
vânătoare? (Permite-le copiilor să răspundă.) Ei încearcă să găsească 
animale care sunt bolnave sau foarte mici. De cele mai multe ori caută 
animale care nu sunt prea atente cu ce se întâmplă în jurul lor. Ei stau 
acolo şi aşteaptă momentul cel mai potrivit. Ei sar la aceste animale cu 
toată viteza. Animalul vânat este fugărit până când oboseşte. Când leul se 
apropie destul de mult, sare pe animalul vânat şi-l pune la pământ. 
Acesta îl ţine în dinţi până când moare. Biblia ne spune că diavolul este 
ca un leu. (1 Petru 5:8). Satan doreşte să te distrugă. Acest verset ne 
spune că Satan este duşmanul nostru. (Îndreaptă-te către tablă şi citeşte 
afirmaţia 2. Completează spaţiul liber.) 

Biblia ne spune că Satan a fost alungat din cer împreună cu alţi 
îngeri. Satan devenise foarte mândru şi nu mai dorea să-L urmeze pe 
Dumnezeu. Când Satan a venit la Eva în grădină, dorea să-i separe pe 
cei doi de Dumnezeu. Deoarece Satan este duşmanul lui Dumnezeu, era 
şi duşmanul lui Adam şi al Evei. El dorea să distrugă lucrurile bune pe 
care le crease Dumnezeu. Din cauza eşecului lui Adam şi al Evei 
Dumnezeu a trebuit, mai târziu, să-L trimită pe Fiul Său, Isus, pe 
pământ pentru a arăta lumii dragostea lui Dumnezeu. Biblia ne spune că 
Isus a venit să distrugă lucrarea celui rău (1 Ioan 3:7,8). Dumnezeu L-a 
trimis pe Isus pe pământ pentru a aduce oamenii din nou la El. (Mergi 
spre tablă şi citeşte afirmaţia 3. Completează cuvântul care lipseşte.) 

 
 

 � JOC VERSETUL BIBLIC  
 

 Materiale: 30 
Bucăţele de hârtie de 10 
cm x 3 cm, o cariocă 
neagră 

 
 
 

 Versete de   
        referinţă:  

• Exodul 20:3, 4, 
15,  

• Coloseni 3:8,9 
 
 

 
Obiectivul: Să-i ajute pe copii să înţeleagă că Satan este exact opusul a tot 
ceea ce este bun şi dumnezeiesc 
 
Pregătirea:  Scrie fiecare dintre cuvintele de mai jos pe câte o coală de 
hârtie. Amestecă bileţelele bine, astfel ca termenii opuşi să nu fie unul 
lângă altul.  
 
Lumină/Întuneric  
Sus/Jos 
Stânga/Dreapta 
Puternic/Slab 
Înăuntru/Afară 
Fierbinte/Rece 
Ud/Uscat 
Repede/Încet 
Tare/Moale 
Bine/Rău 
Corect/Greşit 
Adevăr/Minciună  
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Viaţă/Moarte 
Mare/Mic  
Scund/Înalt 
 
Obiectivul acestui joc este să pui „opusurile”  împreună.  

 
Regulile jocului:  

1. Alege 30 de copii care să joace. Dacă nu sunt aşa de mulţi copii, 
poţi juca cu mai puţini. Nu trebuie decât să alegi mai puţine perechi 
de opusuri.   

2. Dă-i fiecărui copil câte un bileţel.  
3. Spune-le copiilor că trebuie să-şi caute partenerii la semnalul tău. 
4. Când vei spune: „Start”, copiii îşi vor căuta partenerii. 
5. Când aceştia se găsesc, trebuie să rămână împreună până când toate 

perechile au fost găsite.  
6. După ce toţi copiii şi-au găsit partenerii, fiecare echipă va citi 

cuvintele lor cu voce tare.  
7. Copiii se vor întoarce la locurile lor.  

 
Spune: Biblia ne spune: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” 

Satan îţi va spune că este bine să te închini oricărui dumnezeu doreşti. 
Biblia ne spune să nu ne facem statui cu dumnezei. Satan doreşte ca 
oamenii să creadă că este bine ca oamenii să aibă statui cu dumnezeii 
cărora se închină. Biblia spune: „Să nu furi.” Oamenii păcătoşi iau 
lucruri care nu sunt ale lor. Biblia spune: „Să nu minţi.” Satan vrea să 
te facă să crezi că este în ordine să minţi, mai ales dacă nu faci rău 
nimănui sau dacă te ajută. Satan vrea ca noi să trăim exact opusul vieţii 
dorite de Dumnezeu. Când oamenii aleg să-şi trăiască viaţa separaţi de 
Dumnezeu, El nu-i poate binecuvânta cu iubirea şi grija Lui. Când 
alegem să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, El ne va binecuvânta cu 
iubire şi ajutor. Psalmul 84:11 şi 12 spune: „Căci Domnul Dumnezeu 
este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de 
niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. Doamne al oştirilor, ferice 
de omul care se încrede în Tine!” 
 
 

 � POVESTE APLICATIV Ă 
 
 
 
 
 

 
Poza 1 

 
 

 
“Claudia învaţă o lecţie.” 

 
 Spune: Claudia era foarte fericită. „Nimic nu poate strica această 
zi,” gândi ea. Prietenii ei urmau să meargă la cursurile biblice cu ea. 
Claudia îl iubea pe Dumnezeu şi dorea ca şi cei mai buni prieteni ai ei să 
ştie depre iubirea Lui. Paulina şi David i-au promis că vor veni cu ea la 
studiul biblic din fiecare luni după şcoală. Ea s-a dus acasă la Paulina. 
Casa ei era la jumătatea distanţei dintre casa lui David şi a Claudiei, aşa 
că s-au hotărât să se întâlnească acasă la ea înainte.   
 Claudia a zâmbit când i-a văzut pe cei doi că o aşteaptă. „Sunteţi 
gata?” i-a întrebat ea. 
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Poza 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 3 

 
 
 
 
 
 

 
Poza 4 

 „Da!” spuse Paulina. 
 „Hai să mergem,” spuse David.  
 În timp ce mergeau pe drum şi au traversat strada care ducea spre 
biserică, au simţit un miros foarte urât.   
 „O! Ce miroase aşa urât?” întrebă Paulina.  
 „Oribil.” 
 „Privi ţi! Este vrăjitoarea.” David arătă către teancul de ziare în 
care erau capete de găină. Erau obişnuiţi să vadă aşa ceva, doarece 
oamenii de acolo plăteau o vrăjitoare să blesteme pe duşmanii lor. Pentru 
asta, punea capete de pui pe un ziar şi le aşezau la uşa acelei persoane. 
Era un lucru înfricoşător să treci pe lângă aşa ceva, deoarece oamenii 
credeau că blestemul poate să cadă asupra oricui dacă se  apropie prea 
mult.   
 „Vai! Trebuie să mergem pe alt drum,” spuse Paulina.  
 „Dar vom întârzia la studiu” spuse Claudia. 
 „Nu putem trece pe lângă ziarele acelea. Poate o să cadă 
blestemul asupra noatră,” spuse David. „Trebuie să mergem pe alt 
drum.” 
 „Haide să ne grăbim.” 
 Cei trei prieteni au întârziat la studiu doar câteva minute. În 
timpul acestui studiu s-a vorbit despre Satan. Profesoara le-a spus că 
Satan este rău, dar le-a mai spus şi că Dumnezeu este mai mare şi mai 
puternic decât orice şi oricine, chiar şi decât Satan. Profesoara a spus: 
„Nu ai niciun motiv să te sperii de Satan atunci când Isus trăieşte în 
tine.”  
 Claudia s-a gândit mult la ce a spus profesoara în seara aceea. 
Avea dreptate. Nu avea nici un motiv să-i fie frică. Vrăjitoarea nu credea 
în Dumnezeu. Ea credea că Dumnezeu nu are putere. Dar ea ştia că nu 
are dreptate, că Dumnezeu este mai mare şi mai puternic decât oricine şi 
orice blestem. Ea ştia că Dumnezeu care locuieşte în ea poate birui orice 
blestem. 

În drum spre casă, prietenilor ei tot le mai era frică de blestem. „Vom 
merge acasă pe unde am venit. Nu vrem să trecem pe lângă ziarele 
vrăjitoarei,” spuse Paulina lui David şi Claudiei. 
 Claudia era gata, gata să-i dea dreptate lui Paulina. Apoi şi-a 
amintit de studiul biblic. Nu avea nici un motiv să-i fie frică. Dacă ei îi va 
fi fric ă, prietenii ei nu vor crede că Isus a schimbat-o. Nici nu ar fi găsit 
un motiv pentru a-L accepta în inimă. Claudia I-a spus lui Dumnezeu că 
este deplin încredinţată c-o va proteja şi că nu are niciun motiv să se 
teamă de ceva.   
 „Nu, nu-mi va fi frică de acele ziare. Isus locuieşte în mine, iar El 
este mai puternic decât orice rău. El este mai puternic decât vrăjitoarea 
din oraşul nostru.” 
 Pritenii Claudiei s-au uitat la ea. „Tu chiar vorbeşti serios?” 
întrebă David.  
 „Da. Nu voi permite celui rău să aibă control asupra mea. Nu are 
cum să-mi facă rău.” 
 Când a trecut Claudia pe lângă capetele de pui în ziar, s-a rugat 
tot timpul. Ştia că prietenii ei vor crede că este nebună, fiindcă au fost 
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foarte mulţi oameni care s-au îmbolnăvit când au trecut pe lângă lucruri 
de acest fel. Omul din casa în faţa căreia erau puse acele lucruri a fost 
bolnav toată ziua. Dar Claudia ştia că Dumnezeu ei este mai mare. 
 Când a ajuns Claudia acasă, mama ei tocmai terminase de gătit 
cina. A chemat-o pe Claudia să vină la masă. 
 Claudia s-a uitat la hrana gătită de mama ei şi a început să râdă. 
Cina era supă de pui. 

 
 � CONCLUZIA  
  

   Spune: Dumnezeu a pregătit un mod prin care-L putem cunoaşte. El L-
a trimis pe Fiul Său pe pământ cu mulţi ani în urmă, pentru a ne arăta 
cât de mult ne iubeşte. Păcatul nostru este cel care ne separă de 
Dumnezeu. Biblia ne spune că este un singur mod prin care păcatele 
noastre pot fi iertate, deci nu mai tebuie să fim despărţiţi de Dumnezeu. 
Acest mod este prin Isus, Fiul lui Dumnezeu. (Ioan 14:6) Dacă-I cerem 
lui Isus să ne spele de păcate şi-I spunem lui Dumnezeu că în inima 
nostră credem că Isus este Fiul Lui, Dumnezeu ne va auzi şi ne va 
răspunde la rugăciune  (Romani 10:9). În momentul în care-I ceri lui 
Isus să te spele de păcate nu mai eşti separat de Dumnezeu.   
 

1. Dacă doreşti ca Isus să-ţi spele păcatele, ridică mâna. (Cei care 
doresc se vor ridica în picioare sau vor ridica mâna. Cere-le să 
repete o scurtă rugăciune de pocăinţă după tine. După ce s-au rugat, 
profesorul trebuie să se roage pentru ei. Este bine să-i iei deoparte şi 
să stai puţin de vorbă cu ei în mod individual.) 

 
2. La restul copiilor trebuie să le spui următoarele lucruri: Poate că I-

ai cerut deja lui Isus să-ţi ia păcatul din viaţă, dar săptămâna 
aceasta ai făcut nişte lucruri pe care Dumnezeu nu ar fi dorit să 
le faci. Dacă doreşti să-I ceri lui Dumnezeu iertare pentru 
greşelile pe care le-ai făcut săptămâna care a trecut, te rog să vii 
în faţă; vrem să petrecem puţin timp în rugăciune. Cei care doresc 
acest lucru vor veni în faţă. Încurajează-i să se roage cu propriile lor 
cuvinte şi să-I ceară lui Dumnezeu iertare. Apoi trebuie să-I 
mulţumească lui Dumnezeu că le-a ascultat rugăciunile. Încheie cu 
o rugăciune cu voce tare.  

  
 
 

 � PROVOCAREA SĂPTĂMÂNII  
 

Versete biblice: 
• Matei 22:37-39 

 

 
Săptămâna aceasta vreau să vă provoc să memoraţi versetul biblic 

care ne aminteşte cât este de mare Dumnezeu. Nu este nicio altă fiin ţă 
mai mare decât El. Versetul se află în Psalmul  95:3. „Căci Domnul este 
un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai presus de toţi dumnezeii.” 
Citiţi versetul, apoi spuneţi-l cu toţii.  Săptămâna viitoare îmi puteţi recita 
versetul. Scrie versetul pe tablă. Poate va fi nevoie şi de bucăţele de hârtie 
pentru ca cei mici să-şi scrie versetul biblic.  
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 � VOCABULAR  
 

 Materiale:16 Bucăţele 
de hârtie, ziare, cretă, tablă 
şi scotch. 
 

 
Iertare  – A nu pedepsi pe cineva pentru păcatele sale. 
 
Pregătirea:  Scrie literele care formează cuvântul „iertare” pe tablă. Scrie-l 
de două ori. Scrie literele în aşa fel, încât să formeze un pătrat. Trebuie să 
laşi două spaţii libere pentru a avea 18 „litere”. Pe cele 16 bucăţele de 
hârtie vei scrie numere de la 1-16. Trebuie să scrii numerele destul de mari 
pentru a putea fi citite cu uşurinţă. Vei acoperi cu ele toate literele de pe 
tablă şi cele două spaţii libere având partea numerotată în exterior. Vei 
pune scotch doar în partea de sus a bileţelelor cu numere, astfel încât 
literele de dedesubt să poată fi citite în urma ridicării bileţelului din partea 
de jos. Poţi folosi următorul model: 

I  E R 
 

I T E          A 
 

A R R E 
 

T R  E 
 
 

 
În parte de jos a tablei vei desena 8 liniuţe (câte una pentru fiecare literă 

a cuvântului „iertare”). 
 
______   _______  _______   _______   _______   _______   _______ 
_________ 
 
Regulile jocului:  

Nu le spune copiilor cuvântul de astăzi dinainte. Lasă-i să-l descopere 
jucând acest joc. Obiectivul jocului este de a scrie cuvântul în ordinea 
corectă prin găsirea literelor pereche. Fiecare literă din cuvântul iertare 
este scrisă de două ori.  

 
1. Învăţătorul va alege o fetiţă care să înceapă jocul. Ea va alege două 

numere. 
2. Învăţătorul va ridica bileţelele cu numerele alese de fetiţă. Vei arăta 

literele care sunt sub ele.  
3. Dacă literele sunt indentice, vei scrie acea literă pe spaţiul de mai 

jos la locul corespunzător. Dacă literele nu sunt indentice, 
învăţătorul le va acoperi din nou cu bileţelul de hârtie.  

4. Apoi învăţătorul va alege un băiat. Şi el va alege două numere. 
5. Învăţătorul va ridica bileţelele de hârtie de pe numerele alese, astfel 

încât literele să se poată vedea. Dacă literele sunt indentice, le vei 
scrie la locul potrivit.  

6. Veţi juca în felul acesta până când toate literele au fost scrise pe 
spaţiul din josul tablei.  
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7. Când a fost scris cuvântul complet, spune-le copiilor şi definiţia 
cuvântului.  

 
 � JOC PENTRU RECAPITULARE  
 

 Materiale: Un ghem 
de aţă sau lână, foarfecă 
şi două pungi. 

 

 
 Pregătirea:  Taie 10 bucăţi de aţă. Fiecare bucată trebuie să aibă o altă 
lungime. De la 15 la 60 cm.  După ce ai tăiat cele 10 bucăţi de hârtie, vei 
mai tăia încă un set de 10 fire identice cu cele dinainte. Vei pune fiecare set 
în câte o pungă.  
 
Regulile jocului:  

1. Alege 8 băieţi şi 8 fete care să joace. Aceşti copii vor veni în faţă. 
Se vor alinia cu faţa la cei din clasă, băieţii de-o parte, iar fetele de 
celalaltă parte.  

2. Explică-le celor din faţă că trebuie să răspundă la câteva întrebări 
din lecţie. Fiecare copil trebuie să răspundă la câte o întrebare 
pentru echipa lor. Dacă răspund corect, vor putea extrage unul din 
firele de aţă din pungă. Copiii nu trebuie să se uite în pungă când 
fac extragerea.  

3. Copilul care a răspuns corect, are acum o aţă pe care o va lega de 
aţa următorului copil.  

4. Vei trece de la echipa băieţilor la echipa fetelor. Dacă copilul care 
trebuie să răspundă corect nu poate face acest lucru, cei din echipă 
trebuie să-l ajute. După ce a primit instrucţiunile necesare, copilul 
trebuie să dea răspunsul corect. Dacă nu pot face acest lucru, vei 
trece la următoarea echipă.  

5. După ce fiecare echipă a răspuns la cele opt întrebări şi au legat 
toate firele de aţă pe care le-au obţinut, trebuie să le întindă bine. 
Echipa care are cea mai lungă aţă câştigă.  

 
Întreb ări:  

1. Unde este versetul biblic? (Romani 5:12) 
2. Ce reprezenta sarea în ilustraţia cu obiect? (Pe Dumnezeu în viaţa 

noastră.) 
3. Completaţi spaţiile: Satan doreşte să mă ________ pe mine de 

Dumnezeu. (separe) 
4. De ce a trebuit să plece Adam şi Eva din Grădina Eden? (Deoarece 

au păcătuit.) 
5. Completaţi spaţiile: Satan este ______ meu. (duşmanul) 
6. Prin ce animal este reprezentat Satan în povestirea cu Adam şi Eva? 

(şarpe) 
7. Care este versetul nostru biblic de astăzi? („Printr-un singur om a 

intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea.”) 
8. Cu ce animal este comparat Satan în Biblie, în 1 Petru 5:8? (leu) 
9. Completaţi spaţiul: Satan este un __________. (mincinos.) 
10. De ce L-a trimis Dumnezeu pe Isus pe pământ? (Pentru a-i aduce pe 

oameni înapoi la Dumnezeu. Răspunsurile pot varia.) 
11. Ce reprezentau capetele de pui din ziar? (Blestemul vrăjitoarei) 
12. De ce nu trebuia să-i fie frică Claudiei de blestem? (Deoarece Isus 
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locuia în viaţa ei.) 
13. Conform versetului biblic, ce a intrat în lume din cauza păcatului? 

(moartea) 
14. Ce ne separă pe noi de Dumnezeu? (păcatul) 
15. Ce trebuie să facem ca păcatele noastre să fie îndepărtate? (Să-i 

cerem lui Isus să ne ierte.) 
16. Dacă nu ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu şi nu-I cerem iertare 

ne va binecuvânta El? (nu) 
 
 

� VIZUALE  
 

  
      
                        Vezi anexa vizuale CINE SUNT?   
 Puteţi printa color sau alb-negru. 


