
Ispitirea Domnului Isus
După ce Domnul Isus a fost botezat în apele râului Iordan, a fost dus de Duhul lui Dumnezeu în 
pustie. Acolo, a postit timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, iar la sfârşit a flămânzit. Atunci 
diavolul s-a apropiat de El şi L-a ispitit. Voia să-L determine să asculte de el şi astfel să păcătuiască. 
Dar Domnul Isus cunoştea dorinţa diavolului, aşa că l-a alungat  imediat din preajma Lui.

,,Pleacă, Satano’’, i-a răspuns Isus.  ,,Căci este scris: 
,,Domnului, Dumnezeului tău să te închini

şi numai Lui să-I slujeşti.’’ Matei 4: 10



 

De ce a vrut diavolul ca 
Domnul Isus să asculte 

de el?

Care din lucrurile de mai jos 
ne ajută să biruim ispitele?

pâinea

apa

Cuvîntul lui Dumnezeu

banii



Lecţia 8
Ispitirea Domnului Isus

Text biblic: Matei 4:1-11.
Verset cheie: Matei 4:10

Scopul Lecţiei: Copiii vor învăţa cum să urmeze exemplul lui Isus pentru a birui ispitele.

Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai puţin dezvol-
tate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei etc.

I.  Lecţia
În timp ce copiii lucrează la pagina de colorat, învăţătorul le povesteşte din Evanghelia după Matei 4:1-11, 
interpretând cu intonaţie fiecare rol. 
După ce Domnul Isus a fost botezat în râul Iordan de către Ioan, a fost dus de Duhul lui Dumnezeu în pustie 
ca să fie ispitit. De ce a făcut Duhul lui Dumnezeu asta? Ca să se dovedească lumii întregi că Isus a fost cu 
adevărat Fiul lui Dumnezeu ( ştiind cum să i Se împotrivescă - adică să respingă propunerile - diavolului), ca 
să fie dovedită sfinţenia Lui (Isus nu a păcătuit niciodată), dar şi pentru a ne lăsa nouă, urmaşilor Lui, o pildă 
cum să procedăm atunci când suntem ademeniţi de diavolul să ascultăm de el. 
Isus a postit timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi ( adică nu a mâncat nimic în toate aceste zile şi 
nopţi). Dar la sfârşit a flămânzit. Aşa că diavolul a profitat de slăbiciunea Lui trupească şi s-a apropiat de El, 
ispitindu-L astfel: ,,Dacă Tu eşti cu adevătrat Fiul lui Dumnezeu, atunci porunceşte pietrelor ăstora să se facă 
pâini.’’
Domnul Isus, care ştia ce vrea diavolul de la El, i-a răspuns prin cuvintele Scripturii: ,,Omul nu trăieşte doar 
cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’’
Apoi, diavolul a continuat să-L ispitească, ducându-L pe streaşina Templului şi zicându-I: ,,Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, aruncă-Te de-aici, căci doar ştii că e scris: ,, El va porunci îngerilor Lui să Te păzească, să Te ia 
pe mâini ca să nu Te loveşti.’’
Dar, Domnul Isus cunoştea gândurile diavolului, aşa că i-a răspuns tot prin cuvintele Scripturii: ,,De ademe-
nea, e scris că nu trebuie să-L ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.’’ Dar diavolul, insistent cum e el, L-a dus 
apoi pe Domnul Isus pe un munte foarte înalt. I-a arătat toată lumea cu strălucirea ei şi I-a zis: ,,Tot ce vezi 
al Tău va fi, dacă mi Te închini mie.’’ Dar, Domnul Isus i-a răspus foarte scurt, folosindu-se tot de cuvin-
tele Scripturii: ,,Pleacă, Satano, căci e scris: Domnului Dumnezeului tău să I te închini şi numai Lui să-I 
slujeşti.’’ Atunci diavolul L-a lăsat. Şi îngerii Domnului au venit la Isus şi au început să-I slujească.
Isus a biruit înfruntându-l pe diavolul prin cuvintele Scripturii.

De reţinut!
1. Când vrei să faci un lucru bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, spre exemplu: să  te rogi, să te porţi fru-
mos, să asculţi de părinţi etc., diavolul te va ispiti şi pe tine să asculţi de el. Diavolul va încerca să profite de 
slăbiciunile tale.  Dacă a încercat acest lucru cu Fiul lui Dumnezeu, fii sigur că va face asta şi cu tine. 
2. Domnul Isus a răspuns de fiecare dată diavolului prin cuvintele Scripturii. Citeşte Biblia şi memorează 
pasaje din ea. Nu încerca să-l învingi pe diavolul prin puterea ta, căci nu vei reuşi. Foloseşte-te de cuvintele 
Bibliei ca să-l îndepărtezi de la tine. 
3. Diavolul a încercat să-L  ademenească pe Domnul Isus promiţându-I multe lucruri. Dar nu a reuşit. Şi pe 
tine te va ademeni cu lucruri care par a fi frumoase. Dar, dacă ştii ce vrea Dumnezeu de la copiii Lui, vei şti 
cum şi când eşti păcălit de diavol.
4. Domnul Isus nu a acceptat să i Se închine diavolului. Şi tu trebuie să I te închini doar lui Dumnezeu. 
5. Când diavolul a plecat, îngerii lui Dumnezeu au venit să-I slujească Domnului Isus. Când asculţi de 
Dumnezeu, şi tu vei fi răsplătit de Dumnezeu. 
6. Prin cunoaşterea Scripturii şi prin ascultarea de Tatăl, Domnul Isus a fost biruitor. Doar aşa poţi fi şi tu 
biruitor în faţa atacurilor diavolului.



Sugestie: La copiii mici se poate improviza un mic teatru de păpuşi cu un şarpe şi o păpuşă băiat. 
Povestea trebuie adaptată prin cuvinte simple, uşor de înţeles, punctând învăţăturile pe care le putem 
trage din această povestire.

II. Activităţi

1. Versetul Biblic

a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
,,Pleacă, Satano’’, i-a răspuns Isus.  ,,Căci este scris: ,,Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui 
să-I slujeşti.’’ Matei 4: 10

b. Învăţătorul explică versetul prin câteva întrebări care vor ajuta la înţelegerea şi memorarea lui:
• Cum a răspuns Domnul Isus diavolului când acesta I-a cerut să i Se închine?  - ,,Pleacă, Satano,  căci este 
scris: ,, Domnului, Dumnezeului tău să I te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’’
• Cum trebuie să-i răspunzi tu diavolului, când te ispiteşte? - ,,Pleacă, Satano,  căci este scris: ,,Domnului, 
Dumnezeului tău să I te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’’

c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic, repetându-l de mai multe ori.

2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor
• De ce L-a dus Duhul Domnului pe Isus în pustie?
• De câte ori a încercat diavolul să-L ispitească pe Domnul Isus?  
• Cum i-a răspuns Isus ispititorului?  
• Ce poţi face tu ca să scapi de ademenirile ispititorului? 

III.  Concluzie
Doar Dumnezeu şi cunoaşterea Scripturii poate să te ajute să-l învingi pe ispititorul. Fugi de diavolul cât 
poţi! Citeşte şi memorează Biblia! Cuvintele Bibliei sunt un zid de apărare împotriva atacurilor diavolului.


