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Dragi părinți,
Cu siguranță depuneți un mare efort pentru educarea copiilor voștri. Vă doriți ca ei să devină
oameni capabili, buni profesioniști în domeniul lor de activitate, respectați în societate și, de ce
nu, să aibă o situație materială cât mai bună. Atingerea acestor deziderate necesită atât din
partea voastră, cât și din partea copiilor, o mare cheltuială de energie, necesită efort,
perseverență, disciplină, antrenament, timp și bani. Pe scurt, faceți sacrificii de tot felul în
vederea atingerii scopului pe care-l aveți cu privire la copiii voștri. În plus, demersul acesta este,
poate, arareori plăcut pentru copii și cu atât mai puțin apreciat de ei. Desigur, încercați să-i
motivați, explicându-le sau oferindu-le recompense. În ciuda piedicilor și greutăților nu
abandonați, ci continuați să luptați pentru că știți că doar așa copiii voștri vor putea trăi o viață
care să le ofere un înalt grad de semnificație și împlinire. Luptați pentru binele lor pe termen lung
pentru că-i iubiți și vă asumați, acum, un anumit grad de disconfort și frustrare, pentru că știți,
sau cel puțin sperați, că vor fi recunoscători mai târziu.
Acesta este o bună analogie pentru viața de creștin. A fi un om educat în Împărăția lui Dumnezeu
înseamnă să avem un caracter și un comportament ca al Domnului Isus Hristos. Atingerea
acestui scop necesită efort, perseverență, disciplină, timp și luptă. Pe scurt este nevoie de
lepădare de noi înșine pentru a putea fi umpluți de Chipul Domnului Isus Hristos. Demersul
acesta nu este totdeauna plăcut, dar știm că acesta este singurul drum posibil pentru a ajunge la
scop. Ceea ce vom câștiga este atât de valoros încât merită orice sacrificiu. În ciuda greutăților,
nu abandonăm pentru că doar așa vom „dobândi ca sfârșit al credinței” noastre „mântuirea
sufletelor” noastre. (1 Petru 1:9)
Prin intermediul acestui caiet, vă invităm să-i luați și pe copiii voștri în această călătorie plină de
aventuri și care are o destinație atât de măreață. Dacă pentru o viață activă profesional de
aproximativ 35-40 de ani, ne pregătim atât de mult și depunem un efort atât de mare, oare cum
ar trebui să ne pregătim pentru viața veșnică, o viață activă în prezența lui Dumnezeu? Dacă în
viața aceasta depunem un efort atât de mare pentru a fi pregătiți și folositori societății, oare cu
cât mai mare ar trebui să fie efortul depus pentru a fi acele „pietre vii” pregătite și folositoare
Casei lui Dumnezeu?
Manualul pentru această pregătire este Biblia, iar acesta este doar un caiet de lucru, o unealtă pe
care am dori-o folositoare. El nu înlocuiește Biblia, ci prin imaginile, întrebările și jocurile pe care
le veți descoperi, el facilitează apropierea copiilor de Adevărul biblic, încă de la vârste fragede. El
nu înlocuiește și nu poate înlocui nici prezența și implicarea voastră directă și nici exemplul
vostru. Folosiți materialele din acest caiet ca pe o ocazie de a vă apropia de sufletele copiilor și
de a le vesti copiilor voștri Evanghelia Domnului Isus Hristos.

„Harul și pacea să vă fie înmulțite, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus
Hristos!” (2 Petru 1:2)

Cum să folosiți acest caiet?
Fiecare lecție cuprinde câte trei imagini inspirate din textul biblic și sunt menite să îndrume înspre
textul biblic asociat fiecărei lecții. Folosiți fiecare imagine pentru a-i deprinde pe copii să observe
cât mai atent și cât mai mult din ceea ce este în imagine, urmărind identificarea personajelor
(Cine?), a acțiunilor (Ce?), a elementelor de loc (Unde?), de timp (Când?), a modului în care se
desfășoară acțiunea (Cum?), sau a cauzei/scopului desfășurării acțiunii (De ce?). Adăugați și alte
întrebări acolo unde este cazul, așa încât „citirea” imaginilor să fie cât mai completă. Evitați
presupunerile sau întrebările interpretative. Deprinderea observării atente a imaginilor va fi de
mare ajutor în observarea și înțelegerea ulterioară a textului scris.
Versetul de memorat ales pentru fiecare lecție este menit să întipărească în mintea copiilor
Cuvântul scris al lui Dumnezeu. În acest scop, melodiile compuse pentru o bună parte din
versetele de memorat pot să fie de un real folos și să ajute întreaga familie, mari și mici, la
închinare, încurajare, îndemnare, etc.
Povestea de la sfârșitul fiecărei lecții nu este gândită pentru a fi citită copiilor, ci mai degrabă
povestită în interacțiune directă cu ei. De un real ajutor ar fi ca părintele să spună copiilor
povestea lecției având Biblia în mână și citind pasaje scurte acolo unde este cazul. Scopul este
acela de a-i expune pe copii cât mai mult Cuvântului scris al lui Dumnezeu, mai ales într-un
context în care și ei, ca și noi, sunt asaltați de vocea asurzitoare a lumii.
Nu uitați rugăciunea! Ea este răspunsul nostru la vorbirea lui Dumnezeu, de aceea ajutați-i pe
copii să deprindă rugăciunea, să-I vorbească Dumnezeului Creator care dorește părtășia cu
fiecare dintre noi. Exersați împreună rugăciunea de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de
mijlocire sau de cerere personală, transformând versetul de memorat într-o rugăciune.

Cuprinsul Lecțiilor
1 & 2 Petru
Lecția 1

VM 1 – 1 Petru 1:2a

1 Petru 1:1-2

„aleși […] după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea
lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos.”

Lecția 2

VM 2 – 1 Petru 1:5

1 Petru 1:3-9

„Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru
mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!”

Lecția 3

VM 3 – 1 Petru 1:10

1 Petru 1:10-12

„Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut
din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare.”

Lecția 4

VM 4 – 1 Petru 1:15-16

1 Petru 1:13-25

„...după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată
purtarea voastră. Căci este scris: «Fiți sfinți, căci Eu Sunt Sfânt».”

Lecția 5

VM 5 – 1 Petru 2:5

1 Petru 2:1-10

„...voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o
preoție Sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu,
prin Isus Hristos.”

Lecția 6

VM 6 – 1 Petru 2:11

1 Petru 2:11-25

„Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de
poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul.”

Lecția 7

VM 7 – 1 Petru 3:3a-4

1 Petru 3:1-7

„Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, [...] ci să fie omul ascuns al
inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de
mare preț înaintea lui Dumnezeu.”

Lecția 8

VM 8 – 1 Petru 3:9

1 Petru 3:8-12

„Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă,
binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți
binecuvântarea.”

Lecția 9

VM 9 – 1 Petru 3:15

1 Petru 3:13-17

„...sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiți totdeauna gata să
răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu
blândețe și teamă.”

Lecția 10

VM 10 – 1 Petru 4:8

1 Petru 3:18-4:11

„Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci
dragostea acoperă o sumedenie de păcate.”

Lecția 11

VM 11 – 1 Petru 4:14

1 Petru 4:12-19

„Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă
Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi.”

Lecția 12

VM 12 – 1 Petru 5:4

1 Petru 5:1-4

„când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa, care nu se poate
vesteji, a slavei.”

Lecția 13

VM 13 – 1 Petru 5:8

1 Petru 5:5-14

„Fiți treji, și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale
ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită.”

Lecția 14

VM 14 – 2 Petru 1:3

2 Petru 1:1-11

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin
cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui.”

Lecția 15

VM 15 – 2 Petru 1:20-21

2 Petru 1:12-21

„...mai întâi de toate, să știți că nici o prorocie din Scriptură nu se
tâlcuiește singură. Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci
oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.”

Lecția 16

VM 16 – 2 Petru 2:1b

2 Petru 2:1-21

„[...] între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii
nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat.”

Lecția 17

VM 17 – 2 Petru 3:11-12a

2 Petru 3:1-18

„...fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să
fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea
zilei lui Dumnezeu […]?”

LECȚIA 1
1 Petru 1:1-2

MEMOREAZĂ

1 Petru 1:2a
„aleși […] după știința mai
dinainte a lui Dumnezeu
Tatăl, prin sfințirea lucrată de
Duhul, spre ascultarea și
stropirea cu sângele lui Isus
Hristos.”

1&2 PETRU / LECȚIA 1

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!

11

1&2 PETRU / LECȚIA 1

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 1

1 Petru 1:1-2

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 1
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 1:2a

„aleși […] după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul,
spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

În săptămânile următoare vom parcurge împreună „Prima epistolă sobornicească a lui
Petru”, sau, pe scurt, 1 Petru. Așa cum am aflat deja, o epistolă este o scrisoare, o
comunicare scrisă transmisă cuiva. Ca orice epistolă, și epistola lui Petru are câteva părți componente și
anume: autorul epistolei sau expeditorul, destinatarul, salutul autorului către destinatar, dorința sau
mulțumirea autorului sub formă de rugăciune, cuprinsul și apoi salutul final și formula de încheiere. Dar
această epistolă este deosebită față de alte epistole din Biblie pe care le-am parcurs până acum! De
exemplu, prima epistolă a lui Pavel către Corinteni era o scrisoare adresată de Pavel bisericii din orașul
Corint. Epistola apostolului Petru, însă, este o epistolă sobornicească, adică o epistolă universală (sau
„epistolă catolică*”) adresată mai multor biserici, dintr-o anumită regiune.

IMAGINEA 1

Așa cum spune și titlul cărții, autorul epistolei sobornicești este Petru, care se numește pe sine în primele
rânduri ale epistolei „apostol al lui Isus Hristos” (1 Petru 1:1a). Numele „Petru” (în greacă Petros) înseamnă
„piatră”, iar acest nume i-a fost dat lui Simon, fiul lui Iona, fratele lui Andrei, de către Domnul Isus Hristos
(întâmplarea o avem relatată în Evanghelia după Ioan 1:40-42). Simon Petru a fost unul dintre cei
doisprezece apostoli† ai Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, așa cum ni se spune în Evanghelia după
Luca 6:12-16. Petru este autorul acestei epistole, dar nu a scris-o în mod direct, cu mâna lui, ci, așa cum
aflăm în finalul epistolei, el a „scris aceste puține rânduri prin Silvan” (în latină Silvanus înseamnă „născut
în pădure”), un colaborator despre care Petru spunea „că este un frate credincios” (1 Petru 5:12).

*
†

În limba greacă „katholikos” înseamnă universal, atotcuprinzător.
Trimis împuternicit căruia i s-a încredințat o misiune oficială, specială.
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Cine își aduce aminte o întâmplare relatată în Noul Testament care îl are în prim plan pe apostolul Simon
Petru, fiul lui Iona? Cum ne putem da seama care dintre cele două personaje din prima imagine este Petru?
Care sunt elementele care ne ajută să-l identificăm pe Petru? (Atenție la înțelesul spiritual al afirmației

Domnului Isus Hristos, dar și la elementul artistic al reprezentării apostolului Petru, în picturile celebre,
conform Matei 16:15-19).

Dar oare cui scria apostolul Petru această scrisoare? Simon Petru scria celor pe care îi
numea „aleșii care trăiesc ca străini‡, împrăștiați§” (1 Petru 1:1b). Acești credincioși în
Hristos Isus, atât evrei cât și neamuri, erau „străini” de locurile în care locuiau pentru o vreme, erau
„împrăștiați” printre oameni. Ei nu aparțineau unei împărății omenești, ci Împărăției lui Dumnezeu pe care
o căutau mai întâi (Ioan 17:11, 14-16 și Matei 6:33). Acești credincioși în Hristos Isus cărora le scria apostolul
Petru și care trăiau „ca străini, împrăștiați” se aflau în momentul scrierii epistolei în regiunea cunoscută sub
numele de Asia Mică, adică „prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia” (1 Petru 1:1b). Cu toții însă erau
în călătoria lor spre ceruri.

IMAGINEA 2

Iar atunci când călătorești, dacă nu știi drumul, ai nevoie de o hartă și de o busolă. Tot așa acești creștini,
din cauză că trăiau ca străini și erau împrăștiați în toate aceste regiuni, aveau nevoie de o hartă și de o
busolă în călătoria lor spre ceruri, și anume Biblia. Biblia este atât harta cu traseul drumului spre cer, cât și
busola. Harta îți arată drumul bun, iar busola te ajută să te întorci la drumul bun, dacă cumva te-ai rătăcit.

IMAGINEA 3

Dar cum erau descriși acești credincioși în Hristos Isus care trăiau „ca străini și
împrăștiați”? Versetul de memorat ne spune că ei erau „aleși […] după știința mai

dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui
Isus Hristos.” (1 Petru 1:2). În primul rând ei au fost „aleși” prin credința lor în jertfa Domnului Isus Hristos.
În al doilea rând apostolul Petru ne spune că ei au ajuns în această călătorie „după știința mai dinainte a lui
Dumnezeu, Tatăl” (1 Petru 1:2a), sau potrivit cu voia Dumnezeului nostru și Tatăl. În al treilea rând,
apostolul Petru ne spune prin ce trebuia să se distingă în această călătorie: „prin sfințirea lucrată de Duhul”
(1 Petru 1:2c), sau, altfel spus, cu ajutorul sfințirii, al punerii deoparte, a consacrării în întregime pe care
Duhul Sfânt o lucrează în cei credincioși în Hristos. În al patrulea rând, apostolul Petru ne spune care
trebuie să fie finalul acestei sfințiri: „spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos” (1 Petru 1:2d),
sau având scop mai întâi „ascultarea”, iar apoi „stropirea” cu sângele deosebit de prețios al Domnului Isus
Hristos. El este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, de peste toți cei care-L primesc, de peste toți
cei care cred din toată inima în Hristos, Domnul și Mântuitorul lor și al nostru.
Creștinul nostru, străin și călător spre cer, stă în fața crucii lui Hristos și privește: „după..., prin..., spre...”

APLICAȚIE – Un creștin poate fi asemănat cu un străin și cu un călător în această lume. Și așa cum oriunde
am călători avem nevoie de o asigurare de călătorie, tot așa și creștinul are o asigurare de călătorie:
el este ales după știința mai dinainte a lui Dumnezeu,
prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt,
cu scopul de a asculta de Domnul Isus Hristos.
Așadar, Dumnezeu ne-a ales cu grijă și mare dragoste, și ne cheamă ca la rândul nostru să-L alegem pe El,
să alegem să-L ascultăm. Uneori, însă, suntem neascultători și păcătuim. Dar chiar și atunci, prin sângele
Domnului Isus Hristos suntem curățiți de păcatele noastre, dacă le mărturisim (1 Ioan 1:9). Mărturisindune păcatele, noi Îl alegem pe El. Tu ai fost neascultător în săptămâna care a trecut? Alege să-L asculți pe
El, mărturisind păcatul, neascultarea ta.

4
5
6
‡
§

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

parepidēmos (gr.), peregrinus (lat.) – străin, călător, unul care a venit de departe și se află într-o călătorie către un loc sfânt.
diaspora – împrăștiați, dispersare a unui popor în afara granițelor țării de origine.

LECȚIA 2
1 Petru 1:3-9

MEMOREAZĂ1

1 Petru 1:5
„Voi sunteți păziți de puterea
lui Dumnezeu, prin credință,
pentru mântuirea gata să fie
descoperită în vremurile de
apoi!”

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 1 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.

1&2 PETRU / LECȚIA 2

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 2

1 Petru 1:3-9

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 2
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 1:5

„Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie
descoperită în vremurile de apoi!”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Cartea pe care o studiem se intitulează „Întâia epistolă sobornicească a lui Petru”. În
prima lecție am aflat cine este autorul și cine sunt destinatarii scrisorii. Vă mai amintiți
cum erau descriși destinatarii epistolei? Cine își amintește versetul de memorat? Unde este scris și ce
spune el?

IMAGINEA 1

Creștinul își continuă călătoria ca un străin, având în inimă convingerea puternică că este un „ales” al lui
Dumnezeu, că alegerea sa a fost „după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl”, că procesul de
consacrare continuă „prin sfințirea lucrată de Duhul” și că totul este „spre ascultarea și stropirea cu
sângele lui Isus Hristos”. Dar în călătoria aceasta spre patria cerească este pândit de multe pericole. Ce sau
cine îl va proteja? Apostolul Petru scria astfel: „voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu”.
Biblia este Biblioteca lui Dumnezeu și ea conține 66 de cărți. Această Bibliotecă are două rafturi mari:
Vechiul Testament cu 39 de cărți și Noul Testament cu 27 de cărți. Pe raftul Vechiului Testament este o
carte care se numește „cartea împăraților” sau „cartea regilor” și, ca să fie mai ușor de umblat în ea, a fost
împărțită în două și astfel avem astăzi 1 și 2 Împărați. În cartea 2 Împărați avem istoria prorocului Elisei. În
capitolul 6 al cărții 2 Împărați avem relatată o întâmplare din vremea în care „împăratul Siriei era în război
cu Israel” (2 Împărați 6:8a). Războiul a ajuns până la poalele muntelui unde își avea locuința profetul Elisei
și cetatea a fost înconjurată. „Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineață și a ieșit. Și iată
că o oaste înconjura cetatea, cu cai și care.” (2 Împărați 6:15a) și atunci, cuprins de teamă, a alergat la
prorocul Elisei și „a zis omului lui Dumnezeu: «Ah! domnul meu, cum vom face?»” (2 Împărați 6:15b).
Prorocul Elisei i-a răspuns plin de o încredere puternică în Dumnezeu: „Nu te teme, căci mai mulți sunt cei
cu noi decât cei cu ei.” (2 Împărați 6:16) Dar pentru că slujitorul lui nu credea, pentru că el nu privea prin
ochii credinței, ci prin ochii aceștia fizici, prorocul s-a rugat lui Dumnezeu: „Doamne, deschide-i ochii să
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vadă” (2 Împărați 6:17a). Dumnezeu a ascultat rugăciunea prorocului și a deschis ochii slujitorului care „a
văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei” (2 Împărați 6:17b).
Tot așa, cei aleși după știința mai dinainte a lui Dumnezeu sunt păziți de puterea lui Dumnezeu. Nimeni nu
este mai mare decât Dumnezeu! Nu este putere mai mare decât puterea lui Dumnezeu!
Da, protecția credinciosului în Hristos Isus este asigurată de Însuși Dumnezeu, prin
puterea Lui. Dar acest lucru nu se întâmplă oricum! Apostolul Petru scrie astfel: „voi
sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință”. Credința este încrederea nestrămutată, fermă, a
credinciosului în ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Credința este încrederea statornică în
Dumnezeu, Cel care a promis și care nu poate să mintă. Credința este acea încredere a credinciosului în
ceea ce nu vede, dar în adâncul inimii lui știe, căci știe în Cine și în ce s-a încrezut. Credința adevărată și vie
se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Ea este atât harta cu traseul drumului spre cer, cât și busola.
Harta îți arată drumul bun, iar busola te ajută să te întorci la drumul bun, dacă cumva te-ai rătăcit. Autorul
epistolei către Evrei, un autor necunoscut, scria următoarele: „credința este o încredere neclintită în
lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd” (Evrei 11:1). Dar credința nu
este o vorbă în vânt, ci ea este dovedită prin faptele ei, căci așa „cum trupul fără duh este mort, tot așa și
credința fără fapte este moartă”, este scris în Iacov 2:26.

IMAGINEA 2

Da, protecția credinciosului este asigurată de Dumnezeul cerului și al pământului prin
puterea Lui. „Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu”. Un dar măreț! Da, protecția
credinciosului este asigurată de Dumnezeul cel Atotputernic, dar ea își produce efectul doar prin credința
din inima lui. „Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință”. Ce responsabilitate înaltă! Da,
protecția credinciosului este asigurată de Însuși Dumnezeu, dar ea nu are în vedere scopurile sau interesele
credinciosului legate de pământ, ci așa cum scria apostolul Simon Petru: „voi sunteți păziți de puterea lui
Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi”. În călătoria sa,
ca străin pe acest pământ, creștinul trebuie să fie mereu și mereu cu gândul și inima la patria cerească. Încă
din timpul acestei călătorii el trebuie să caute să facă voia lui Dumnezeu. Pentru o scurtă perioadă de timp
călătoria continuă pe acest pământ, dar ea are ca destinație cerul nou și pământul nou al Împărăției lui
Dumnezeu. În a doua sa epistolă, apostolului Petru scria următoarele: „ce fel de oameni ar trebui să fiți voi,
printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu?” (2 Petru 3:11b-12a)

IMAGINEA 3

Nu uitați! „Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie

descoperită în vremurile de apoi!”

APLICAȚIE – Ați văzut vreodată un pui de găină, mic, pufos, plăpând și așa de drăguț? Un pui mic de găină

este expus multor primejdii din partea prădătorilor. El nu este mare și puternic și nu se poate lupta și nici
nu poate fugi atât de repede ca să se ascundă. Și atunci ce să facă? Singura lui scăpare este să crească în
preajma mamei lui, a găinii. Atunci când găina simte că se apropie o primejdie pentru puii ei, ea începe să
cotcodăcească într-un fel anume, ca și când ar suna alarma: „Pericol! Pericol! Pericol!”, și atunci toți puii
fug și se adăpostesc sub penele aripilor ei. Acolo ei stau la căldură și sunt protejați de pericole. Găina nu îi
obligă să stea sub aripile ei, dar ea le oferă protecție. Puii pot crede că acolo sunt protejați, iar când este
dat semnalul de alarmă să fugă sub aripile mamei lor, sau pot crede că se descurcă singuri și să ajungă să
fie nimiciți de prădători. Tot așa suntem și noi, creștinii. Doar puterea lui Dumnezeu ne apără, dar suntem
apărați de această putere prin credință. Pe raftul Vechiului Testament este o carte care se numește
„Cartea Psalmilor” și acolo găsim scris: „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt, și se odihnește la umbra

Celui Atotputernic, zice despre Domnul: «El este locul meu de scăpare, și cetățuia mea, Dumnezeul meu
în care mă încred!» Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele
Lui, și te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut și pavăză este credincioșia Lui!” (Psalmul 91:1-4).

Tu în cine trebuie să te încrezi pentru mântuirea sufletului tău? Tu ce faci când ești în pericol sau într-o
încurcătură? În cine îți pui încrederea, cui ceri ajutorul?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 3
1 Petru 1:10-12

MEMOREAZĂ

1 Petru 1:10
„Prorocii, care au prorocit
despre harul care vă era
păstrat vouă, au făcut din
mântuirea aceasta ținta
cercetărilor și căutării lor
stăruitoare.”

1&2 PETRU / LECȚIA 3

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 3

1 Petru 1:10-12

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 3
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 1:10

„Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea
aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Haideți să ne amintim ce este Biblia! Al cui Cuvânt este ea și cu ce anume poate fi
asemănată? Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, scris prin oameni insuflați de Duhul
Sfânt, de-a lungul a cca. 1500 de ani. Ea poate fi asemănată cu o bibliotecă și are două mari părți: Vechiul
și Noul Testament. Din care din cele două testamente face parte cartea 1 Petru pe care o parcurgem acum?
Cine a scris această carte și cui? Unde se aflau destinatarii scrisorii acesteia?

IMAGINEA 1

Vorbind credincioșilor, străini și împrăștiați printre neamuri, despre inima lor pentru Domnul Isus Hristos,
apostolul Petru spunea: „voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți, și vă bucurați cu o

bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor
voastre” (1 Petru 1:8-9). Nu doar ei priveau așa spre viitor, ci și prorocii din vechime, care scriau sub
conducerea Duhului Sfânt. Ei cercetau amănunțit, prin studiu și rugăciune, tot ceea ce Duhul le
descoperise celor de dinaintea lor și tot ceea ce Duhul Sfânt le descoperea lor.

În Vechiul Testament citim despre cărturarul Ezra astfel: „Ezra își pusese inima să adâncească și să
împlinească Legea Domnului, și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile” (Ezra 7:10), iar
din Cartea Psalmilor aflăm ce fac oamenii care sunt preocupați de cercetarea Scripturilor: „Mă gândesc
adânc la poruncile Tale, și cărările Tale le am sub ochi” (Psalmul 119:15), sau „O iau înaintea străjilor de
noapte, și deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la Cuvântul Tău” (Psalmul 119:148).
Apostolul Petru scria că fiecare proroc al Domnului avea astfel de frământări cu privire
la ce anume spunea Dumnezeu și, astfel, toți făceau din Scripturi materia lor de studiu,
iar din Harul mântuirii revelat în ele făceau „ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare” (1 Petru1:10b). În

IMAGINEA 2
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același timp, toți prorocii Domnului Dumnezeu înțeleseseră că mesajul Scripturilor era legat de Hristos, de
Mesia – Unsul lui Dumnezeu, și ei „cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui
Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate” (1
Petru 1:11). Moise, omul lui Dumnezeu, anunțase pe Israel cu gândul la Mesia (cca. 1400 î.Hr.): „Domnul,

Dumnezeul tău, îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un Proroc ca mine: să ascultați de El!”
(Deuteronom 18:15)

Și prorocul Isaia a scris cu privire la Mesia (cca. anul 700 î.Hr.): „Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii

și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă.
Totuși, El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este
pedepsit, lovit de Dumnezeu, și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi
rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui
nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l
duci la măcelărie, și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.” (Isaia 52:3-7)
Pentru toți prorocii Domnului, Mesia era o taină, iar ei cercetau aceste lucruri ascunse ale lui Dumnezeu.

IMAGINEA 3

Duhul Sfânt a descoperit prorocilor că nu „pentru ei înșiși […] spuneau ei aceste lucruri”
(1 Petru 1:12a), ci pentru cei cărora le scria Petru și pentru noi cei care le citim astăzi.

Vorbind ucenicilor Săi, Domnul Isus Hristos spunea la un moment dat următoarele: „ferice de ochii voștri

că văd; și de urechile voastre că aud! Adevărat vă spun că, mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să
vadă lucrurile pe care le vedeți voi, și nu le-au văzut; și să audă lucrurile pe care le auziți voi, și nu le-au
auzit.” (Matei 13:16-17)

Lucrurile pe care prorocii Domnului Dumnezeu le cercetau făcând „din mântuirea aceasta ținta cercetărilor
și căutării lor stăruitoare” (1 Petru 1:10b), lucrurile pe care ucenicii Domnului Isus Hristos le-au văzut ca
martori oculari, după cum spunea apostolul Ioan: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii

noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții, pentru că viața a fost
arătată, și noi am văzut-o, și mărturisim despre ea, și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl, și care
ne-a fost arătată” (1 Ioan 1:1-2), erau chiar lucrurile „pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit
Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer” (1 Petru 1:12b). Dar nu doar prorocii din vechime erau uimiți de
tainele planurilor lui Dumnezeu, ci chiar îngerii Lui doreau să „privească” aceste lucruri. (1 Petru 1:12c).

APLICAȚIE – Ce era Cuvântul Scripturilor pentru prorocii Domnului? Ce era pentru prorocii Domnului
mântuirea care urma să fie adusă prin venirea lui Mesia, de care vorbeau Scripturile?
Inima omului poate fi asemănată cu un cufăr în care el strânge fie comori, fie lucruri de nimic. Și așa cum îi
este visteria (cufărul), tot așa îi va fi și inima. Domnul Isus Hristos spunea: „Omul bun scoate lucruri bune

din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul
inimii vorbește gura” (Luca 6:45). Tot Domnul Isus Hristos spunea: „Nu vă strângeți comori pe pământ,
unde le mănâncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții; ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le
mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră,
acolo va fi și inima voastră” (Matei 6:19-21). Tu ce aduni în inima ta?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 4
1 Petru 1:13-25

MEMOREAZĂ1

1 Petru 1:15-16
„...după cum Cel ce v-a
chemat este Sfânt, fiți și voi
sfinți în toată purtarea
voastră. Căci este scris: «Fiți
sfinți, căci Eu Sunt Sfânt».”

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 2 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!

39

1&2 PETRU / LECȚIA 4

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 4

1 Petru 1:13-25

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 4
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 1:15-16

„...după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci
este scris: «Fiți sfinți, căci Eu Sunt Sfânt».”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Apostolul Petru a scris această epistolă credincioșilor în Hristos Isus care locuiau în
„Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia”, și care trăiau ca „străini, împrăștiați”. Dar
ceea ce îi caracteriza în mod deosebit era faptul că ei erau „aleși […] după știința mai dinainte a lui
Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos” (1
Petru 1:2). Acești credincioși erau „păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata
să fie descoperită în vremurile de apoi” (1 Petru 1:5). Mântuirea de care ei aveau parte și care le-a fost adusă
la cunoștință de cei ce „au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer” (1 Petru 1:12) a fost
pentru profeții din vechime „ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare” (1 Petru 1:10).

IMAGINEA 1

Oare cum trebuia ei să se raporteze la un așa belșug de binecuvântare? Apostolul Petru le spunea că ar
trebui să nu uite ce responsabilitate au, și anume „după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți
în toată purtarea voastră” (1 Petru 1:15). Viața pământească are lucruri murdare de un fel sau de altul, iar
aceste lucruri murdăresc pe cel care le primește, pe cel care se atinge de ele. Un credincios în Hristos Isus
ar trebui să aibă în inima lui doar lucruri curate, care au fost curățite. Pe luciul apei unui iaz sau unui lac se
găsesc adeseori nuferi, niște plante acvatice care fac flori deosebit de frumoase, de diferite culori. Știați
că aceste flori sunt un simbol al curăției? Dar într-un iaz sau într-un lac sunt și broaște râioase, sunt și
mizerii prin stuful crescut pe margine, simbol al murdăriei. În fiecare zi omul poate aduna în viața lui lucruri
curate sau lucruri murdare. Cel credincios în Hristos trebuie să adune doar lucruri curate. Trecând pe lângă
un iaz, creștinul privește și se întreabă: „Oare cum este viața mea ca om? Și cum este viața mea de
credincios în Hristos Isus?” El avea Biblia nu doar în mână, ci în mintea lui. De aceea, în mintea lui răsuna
afirmația apostolului Petru: „după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea
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voastră”. Ce îl va ajuta să facă diferența dintre curat și murdar, dintre sfânt și spurcat? Ce îl va ajuta să se
păstreze curat și sfânt pentru Domnul în toată purtarea lui?

În călătoria lui, creștinul a ajuns aproape de albia foarte adâncă unui râu învolburat și
vijelios. Râul era umflat în matca lui, gata să se reverse. De pe un mal pe celălalt era doar
o punte, fără balustradă, iar creștinul trebuia să treacă pe partea cealaltă. Viața de credință este ca un
mers pe punte: într-o parte hăul, în cealaltă parte hăul; într-o parte un pericol, de cealaltă parte un alt
pericol; într-o parte o ispită care compromite, de cealaltă parte o alt fel de ispită care murdărește.
Creștinul nostru privește și se întreabă: „Ce să fac să nu cad în vâltoarea păcatului?”, „Oare voi putea să
rămân curat și să nu mă întinez, să nu păcătuiesc?” În viața de credință, ispita murdăririi și a spurcării este
la tot pasul, căci șarpele cel viclean, gata să amăgească, pândește orice moment de neveghere. În cartea
Levitic, de pe raftul Vechiului Testament al Bibliotecii lui Dumnezeu, este scris: „Căci Eu Sunt Domnul,

IMAGINEA 2

Dumnezeul vostru; voi să vă sfințiți, și fiți sfinți, căci Eu Sunt Sfânt; să nu vă faceți necurați prin toate
aceste târâtoare care se târăsc pe pământ. Eu Sunt Domnul, care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu
Dumnezeul vostru, și să fiți sfinți; căci Eu Sunt Sfânt.” (Levitic 14:44-45) „Voi să-Mi fiți sfinți, căci Eu Sunt
Sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus de o parte dintre popoare, ca să fiți ai Mei.” (Levitic 20:26). Creștinul
nostru și-a adus aminte că „este scris”, așa cum spunea și apostolul Petru: „Fiți sfinți, căci Eu Sunt Sfânt!”
(1 Petru 1:16). Deci dacă „este scris” înseamnă că se poate, însemnă că trebuie. Creștinul nostru, străin pe
acest pământ și călător spre cer, și-a adus aminte că el va fi păzit „de puterea lui Dumnezeu, prin credință”.
De aceea, creștinul, credincios în Hristos Isus, a ridicat deasupra capului lui Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu,
ca un steag biruitor, și a trecut pe lângă ispititor și ispita lui, a traversat puntea încercărilor peste apa
învolburată și murdară a păcatului.

Ajuns pe celălalt mal, bucuros, creștinul nostru a lăsat toiagul jos la picioarele lui, a lipit
Biblia de buzele lui și din toată inima lui a zis: „Adevărat, adevărat, adevărat! După cum
Cel ce m-a chemat este Sfânt, trebuie să fiu și eu sfânt în toată purtarea mea. Căci în Biblie este scris: «Fiți
sfinți, căci Eu Sunt Sfânt», zice Domnul!”.

IMAGINEA 3

Șarpele ispitei a rămas tot acolo, râul învolburat și murdar al păcatului a rămas tot acolo, puntea
încercărilor a rămas tot acolo. Dar ceea ce el are de făcut este să nu uite ceee ce „este scris” și atunci când
va fi ispitit să se întineze, să răspundă „este scris”. Așa a făcut Iosif, fiul lui Iacov și al Rahelei, fratele mai
mare al lui Beniamin, atunci când a trebuit să treacă peste puntea încercărilor, fie în casa lui Potifar, fie în
temnița în care a ajuns să fie închis pe nedrept.

APLICAȚIE – Ce spurcă pe om? Ce întinează pe om? Unii zic că hainele cu care se îmbracă. Alții zic că țara
sau orașul în care trăiește, alții zic că sunt colegii pe care îi are. Alții zic că ceea ce mănâncă. Domnul Isus
Hristos le spunea ucenicilor Săi: „Ascultați, și înțelegeți: Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din
gură, aceea spurcă pe om.” (Matei 15:10-11), iar apoi a adăugat: „Nu înțelegeți că orice intră în gură merge

în pântece, și apoi este aruncat afară în hazna? Dar, ce iese din gură, vine din inimă, și aceea spurcă pe om.
Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele.
Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.” (Matei 15:17-20).
Sunt lucruri în viața ta care dovedesc neascultare în purtarea ta și care ți-au murdărit inima în săptămâna
care a trecut? Nu te grăbi, ci gândește-te dacă cumva ai mințit, sau poate ai vorbit urât, poate ai fost
obraznic, etc.

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 5
1 Petru 2:1-10

MEMOREAZĂ1

1 Petru 2:5
„...voi, ca niște pietre vii,
sunteți zidiți ca să fiți o casă
duhovnicească, o preoție
sfântă, și să aduceți jertfe
duhovnicești, plăcute lui
Dumnezeu, prin Isus Hristos.”
1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 3 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.
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POVESTEA Lecției 5
1 Petru 2:1-10

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 5
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 2:5

„...voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție Sfântă, și
să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Apostolul Simon Petru, fiul lui Iona, a scris această epistolă către credincioșii în Hristos
Isus care locuiau în „Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia” (1 Petru 1:1), care trăiau ca
„străini, împrăștiați”. Dar ceea ce îi caracteriza în mod deosebit era faptul că toți erau „aleși […] după

IMAGINEA 1

știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu
sângele lui Isus Hristos” (1 Petru 1:2). Acești credincioși erau „păziți de puterea lui Dumnezeu” atâta vreme
cât umblau „prin credință”, iar ținta lor era mereu „mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi”
(1 Petru 1:5). Acești credincioși, străini pe acest pământ și călători spre cer, trebuia să nu uite înalta
chemare a Celui care i-a ales și-a chemat: „...după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată
purtarea voastră. Căci este scris: «Fiți sfinți, căci Eu Sunt Sfânt».” (1 Petru 1:15-16).
În călătoria lui pe acest pământ, dar având ca destinație cerul, credinciosul nostru a ajuns lângă un morman
de pietre. Privea spre ele și se minuna, întrebându-se: „Ce o fi cu pietrele acestea? La ce ar putea fi ele de
folos? Ce s-ar putea face cu ele?”. Privea și se întreba, dar nu găsea un răspuns. Apoi, dintr-o dată, i-a venit
în minte o altă întrebare sfredelitoare: „Ce aș face eu cu aceste pietre dacă mi s-ar da în isprăvnicie să
construiesc ceva?”. „Poate că aș face o poiată și aș crește niște găini”, se gândea creștinul nostru. „Poate
că mi-aș mai face și un șpais și mi-aș aduna în el alimentele”, se mai gândea el. O altă întrebare i-a venit în
minte: „Dar ce aș putea face și să fie ceva măreț?”
În timp ce mergea mai departe gândindu-se la întrebările din mintea lui, dar și la ideile
care îi veniseră, creștinul a ajuns lângă un mare șantier. Privind spre ceea ce se putea
vedea, creștinul nostru a văzut oameni care zideau. Uitându-se atent la ei a văzut că fiecare avea câte o
unealtă cu care lucra, dar fiecare avea la brâul lui și câte o sabie. Noi întrebări i-au venit în minte: „Oare ce

IMAGINEA 2
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zidesc?”, „Oare zidesc după un plan, sau fac ceva după capul lor?”, „De ce are fiecare câte o sabie la brâu,
sunt în vreun pericol, îi amenință cineva?”. Privind spre ceea ce se putea vedea, creștinul nostru și-a adus
aminte că pe raftul Vechiului Testament, din Biblioteca Cuvântului lui Dumnezeu, era o carte intitulată
Ezra și alta intitulată Neemia. În cartea Ezra se relatează cum a fost refăcut Templul lui Dumnezeu din
Ierusalim, iar în cartea Neemia se relatează despre cum a fost refăcut zidul cetății Ierusalim. Cărțile acestea
ne vorbesc despre cine a lucrat, unde și cum au lucrat toți cei care s-au implicat și despre pericolele care iau pândit tot timpul. De asemenea, creștinul nostru și-a adus aminte că privind spre ceea ce nu se vede,
cei care au lucrat la refacerea Templului Domnului și la zidul cetății Ierusalimului au avut un plan sfânt și că
au avut o protecție sfântă. (Personajele care sunt desenate cu aripi fac parte din ceea nu se vede - vezi 2

Împărați 6:16-17 - îngerii care aveau planul sfânt, care au asigurat protecția sfântă și cei care luminau ca
lucru să meargă înainte.)
A stat creștinul nostru și s-a tot uitat cum construiau oamenii aceștia.

Dar, dintr-o dată, o altă întrebare i-a străpuns inima: „Tu de ce stai și te uiți, de ce nu
pui mâna să zidești?” Astfel, creștinul nostru, străin și călător, având la brâu „sabia
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6:17), a pus mâna pe mistrie și a cerut să i se dea și lui
ceva de lucru. În timp ce zidea, în mintea lui răsunau versurile unei cântări a cărei melodie a început să o
fluiere: „Zidesc Cetatea Ta în mine, Stăpâne Doamne necurmat, Și zi de zi se-nalță zidul, :/prin Har cu ceea

IMAGINEA 3

ce mi-ai dat/: Oricât de mulți ar fi vrăjmașii; și-oricât se vor împotrivi; privind la Tine, merg-nainte; :/prin
Harul Tău eu pot zidi:/; Nu după-un plan făcut de oameni; nici după-ndemn și gând firesc; ci după planul
cel din Tine; :/prin Har, mereu vreau să zidesc.:/ Zidesc Cetatea Ta în mine; să-Ți placă-n ea pe veci să stai;
să ardă pe altar iubirea; :/și adevărul fie-i grai.:/ ” (Nicolae Moldoveanu, Cântările Harului 7/224)
În timp ce zidea cu bucurie, creștinul și-a adus aminte și de vorbele apostolului Petru: „...voi, ca niște pietre

vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute
lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.” (1 Petru 2:5)

„Acum înțeleg eu”, spunea el în inima lui „ce poate să facă Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, dintr-o
piatră care zăcea necioplită și nefolosită într-un mare morman de pietre asemenea ei”. Și a continuat:
„acum înțeleg ce sunt chemat să fiu în planul sfânt al lui Dumnezeu... o piatră cioplită frumos, într-o
catedrală grandioasă, în care Dumnezeu va locui!”. Și așa a continuat să zidească, chiar dacă afară era
noapte și pe cer era o lună frumoasă și stele strălucitoare.
(Un exercițiu interesant de observare pentru imaginea 3 a lecției ar putea fi identificarea pe cerul înstelat
a carului mic (ursa mică), carului mare (ursa mare), sau chiar steaua polară.)

APLICAȚIE – Ați văzut vreodată cum se cioplește o piatră care urmează să fie pusă în zidul unei construcții?
Să știți că nu este o muncă ușoară. Cu cât piatra este mai tare, cu atât munca cioplitorului este mai grea.
Dar astăzi cioplitorii au tot felul de unelte, pe care le folosesc așa încât din orice piatră pot face o operă de
artă, ceva foarte frumos. Și să știți că o piatră cioplită are o valoare mai mare decât una necioplită.

Tot așa este și cu noi oamenii. Și noi suntem precum niște pietre. Duhul Sfânt este cioplitorul, meșterul
înțelept, care are pentru fiecare dintre noi tot felul de unelte prin care ne cioplește caracterul, așa încât să
devenim tot mai asemănători cu Domnul Isus, tot mai potriviți pentru a face parte din „Casa spirituală a
lui Dumnezeu”. El vrea să ne facă să fim niște persoane care să ne potrivim tot mai bine în familia lui
Dumnezeu. Desigur, noi suntem uneori precum acele pietre foarte tari, care nu se lasă cioplite ușor. Ba
chiar putem să nu ne lăsăm modelați deloc, să nu ascultăm deloc de Dumnezeu. Dar, dacă facem acest
lucru, vom rămâne în continuare precum acele pietre necioplite, nefolositoare și fără valoare din prima
imagine pe care ați văzut-o. Pe când dacă ne lăsăm modelați de Duhul Sfânt, adică dacă Îl ascultăm pe
Domnul Isus, chiar și atunci, sau mai ales atunci când nu ne place, atunci vom fi precum acele pietre cioplite,
folositoare și valoroase, pentru că fac parte din familia lui Dumnezeu.
Dumnezeu vrea să fii o piatră importantă și frumoasă în casa Lui. TU ce fel de piatră alegi să fii?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 6

1 Petru 2:11-25

MEMOREAZĂ1

1 Petru 2:11
„Prea iubiților, vă sfătuiesc ca
pe niște străini și călători, să
vă feriți de poftele firii
pământești care se războiesc
cu sufletul.”

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 4 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 6

1 Petru 2:11-25

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 6
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 2:11

„Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii
pământești care se războiesc cu sufletul.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Apostolul Petru (fratele lui Andrei și amândoi fii ai lui Iona) a scris această epistolă
credincioșilor care trăiau ca „străini, împrăștiați” prin „Pont, Galatia, Capadocia, Asia și
Bitinia” (1 Petru 1:1). Ei erau „aleși […] după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată
de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos” (1 Petru 1:2). Acestor credincioși Petru lea scris că erau „păziți de puterea lui Dumnezeu” atâta vreme cât umblau „prin credință”, iar ținta lor era
mereu „mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi” (1 Petru 1:5). Acești străini pe pământ și
călători spre cer, trebuia să nu uite înalta chemare a lui Dumnezeu: „...după cum Cel ce v-a chemat este
Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: «Fiți sfinți, căci Eu Sunt Sfânt».” (1 Petru
1:15-16). Mai mult, ei erau „ca niște pietre vii”, zidiți ca să fie „o casă duhovnicească, o preoție sfântă” și pe
deasupra să aducă „jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos” (1 Petru 2:5). Care era
pericolul ce îi pândea? Apostolul Petru le-a scris acestora din toată inima: „prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe
niște străini și călători”, iar sfatul era și o atenționare: „să vă feriți de poftele firii pământești care se
războiesc cu sufletul”. (1 Petru 2:11)

IMAGINEA 1

Pofta la care se referea apostolul Petru este o dorință aprinsă după ceva interzis, după ceva păcătos (lucru
de care apostolul pomenise deja în 1 Petru 1:14). Pofta rea este ceva ce atrage parcă irezistibil; este ceva
ce momește, așa cum un pește este ademenit de pescar cu momeala pusă în cârlig.
Creștinul nostru trecea pe lângă iazul poftelor pământești, dar a sesizat imediat șarpele cu ispita lui, care
parcă încerca să îi zică: „Crede în mine!”. Strângând Biblia la piept, creștinul nostru își zicea: „este scris:
«Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea.»” (Psalmul 119:105)
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Drumul a dus mai departe pe marginea acestui iaz al poftelor pământești și creștinul a
ajuns lângă o poartă care ducea în mijlocul iazului. Lângă poartă creștinul a văzut cu
groază o caracatiță care păzea poarta și era gata să prindă cu tentaculele ei pe oricine lăsa ca pofta să-i
intre în inimă, pe oricine se lăsa ademenit să muște din momeala celui rău. (Caracatița avea în unul din
tentaculele ei un iepure, la care se vede partea din spate și lăbuțele). Strângând cu putere Biblia în mână,
creștinul nostru privi în spate și văzu un vultur care pândea din ramurile unui copac și un altul chiar lângă
poarta spre iaz. Cu teamă și-a adus aminte de sfatul apostolului Petru: „să vă feriți de poftele firii
pământești care se războiesc cu sufletul”. Cu teamă și, în același timp, cu nădejde și-a mai adus aminte și
de unele din vorbele dintâi ale apostolului: „...voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință” .
Rămânând în ascultarea credinței, creștinul a mers mai departe cu pas grăbit.

IMAGINEA 2

Creștinul nostru, străin pe acest pământ stricat, dar călător spre cer, a scăpat de iazul
poftelor pământești cu șarpele ispititor, caracatița ucigașă și vulturii cu gât pleșuv gata
să atace, dar în călătoria lui a ajuns în marele târg al deșertăciunilor. Aici erau tot felul de lucruri care
ademeneau: bani nemunciți, sau câștigați ușor și murdar, bogății numite pe nedrept astfel, oameni
ispititori prin îmbrăcămintea și prin purtarea lor. De pe acoperișul unei dughene vegheau doi corbi răpitori,
iar un altul zbura pe deasupra creștinului nostru cu ceva ce furase în ghearele sale. „Unde să mă uit ca să
nu fiu ispitit de aceste pofte?”, se gândea creștinul nostru. „La ce dugheană să mă opresc, fără să cad în
lațul ispitei?”, se frământa el. În mintea lui au răsunat din nou vorbele apostolului Petru: „prea iubiților, vă

IMAGINEA 3

sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul”
și, strângând la piept Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, creștinul își zicea: „este scris: «mai mult prețuiește
pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri din aur și din argint.»” (Psalmul 119:72).

APLICAȚIE – Poate cineva să oprească păsările să zboare pe deasupra capului său? Nu, categoric nu poți
opri păsările să zboare deasupra capului tău. Dar poate cineva să oprească păsările care zboară pe
deasupra capului să își facă cuib în părul său? Da, categoric poți să nu le lași să se cuibărească în părul tău.
Asta, da, poți!
Poate cineva să nu lase gândurile murdare să zboare pe deasupra capului său? Dar poate cineva să oprească
gândurile murdare să-și facă cuib direct în capul său?
Poate cineva să oprească pe cel rău să arunce asupra sa săgeți arzătoare? Dar poate cineva să se apere și
să stingă săgețile arzătoare aruncate asupra sa de cel rău? Apostolul Pavel scria: „luați toată armătura lui

Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul.
Stați gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele
încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea
stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui
Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri.” (Efeseni 6:13-18a)
Tu ce faci cu gândurile murdare, ce faci cu ispitele care se învârt în jurul inimii tale? Domnul Dumnezeu
zisese lui Cain, atunci când gânduri rele se învârteau în jurul inimii lui: „dacă faci rău, păcatul pândește la
ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești.” (Geneza 4:7b)
Tu ce vei face cu păcatul care pândește la ușa inimii tale, ce vei face cu dorința lui care se ține după tine?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 7
1 Petru 3:1-7

MEMOREAZĂ

1 Petru 3:3a-4
„Podoaba voastră să nu fie
podoaba de afară, [...] ci să fie
omul ascuns al inimii, în
curăția nepieritoare a unui duh
blând și liniștit, care este de
mare preț înaintea lui
Dumnezeu.”
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 7
1 Petru 3:1-7

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 7
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 3:3a-4

„Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, [...] ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția
nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Biblia este Biblioteca lui Dumnezeu și ea conține 66 de cărți. Această Bibliotecă are
două mari rafturi: Vechiul Testament cu 39 de cărți și Noul Testament cu 27 de cărți.
Pe raftul Noului Testament găsim patru Evanghelii: Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu,
Evanghelia după Luca, Evanghelia după Ioan, și o a cincea carte istorică numită Faptele Apostolilor, apoi 21
de cărți numite Epistole și, în final, o carte numită Revelația sau Apocalipsa.

IMAGINEA 1

Apostolul Petru este autorul uman a două din cărțile pe care le găsim pe raftul Noului Testament, și anume
„Întâia epistolă sobornicească a lui Petru” și „A doua epistolă sobornicească a lui Petru”. De când citim și
studiem cartea 1 Petru am aflat cine era autorul și apoi cine erau destinatarii. Cine își amintește? Dar cum
îi descrie Petru pe destinatari, ce spune despre ei în 1 Petru 1:2? Cine își amintește versetul de memorat?
În povestirea de astăzi, creștinul își continuă călătoria lui de zi cu zi ca un străin, având în inimă convingerea
puternică că este un „ales” al lui Dumnezeu, că alegerea lui a fost „după știința mai dinainte a lui Dumnezeu
Tatăl”, că procesul de consacrare continuă „prin sfințirea lucrată de Duhul” și că acestea sunt „spre
ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos”.
În călătoria lui, creștinul a ajuns în apropierea unei ferme și a unei biserici, care se vedea în zare. Obosit de
călătorie s-a oprit să se odihnească și s-a așezat la umbra unui pom, sub un măr. De unde știm că era un
măr? Mărul face mere, părul face pere... Domnul Isus Hristos spunea că „după roadele lor îi veți cunoaște”
(Matei 7:20), referindu-se atât la pomi, cât și la oameni. Erau mere atât pe jos cât și în pom. Creștinul
privea cu atenție spre merele din jurul lui: unele arătau foarte frumoase și foarte bune, un altul era mușcat
de ceva, dintr-un altul se vedea cum ieșea un viermișor, apoi mai era și un melc care se urca pe un măr. Uau!
Erau și furnici! Privind spre merele care îl înconjurau, creștinul se gândea în sinea lui: „Cine știe ce este în
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interiorul unui măr?! Hm... Dar cine știe ce este în interiorul unui om? Hm...” Da, un măr poate fi frumos pe
exterior, dar pe interior să fie găunos, putred, sau plin de viermi. Oare să fie și cu omul la fel?
Creștinul se ridică și își continuă călătoria lui plecând de sub mărul sub care s-a odihnit.
Pe drum se gândea „Oare ce este în exterior este și în interior?” Așa a ajuns în câmpul
de lângă fermă. Aici a trecut pe lângă doi oameni, un bărbat și o femeie, care erau murdari de pământul în
care lucrau și aveau hainele peticite. Uitându-se mai atent, a văzut că acei oameni scoteau cartofi din
pământ cu furca, îi curățau de pământ cu mâna, apoi în puneau în coș și din coș îi puneau în sacii din roabă.
Muncă grea și multă! Dar uitându-se din nou atent la ei, a văzut că acei doi oameni stăteau cu capetele
plecate și, trăgând cu urechea, l-a auzit pe bărbat cum se ruga: „Doamne Îți mulțumesc pentru dragostea
Ta, Îți mulțumesc pentru recolta pe care ne-ai dat-o, Îți mulțumesc pentru că ne-ai dat putere să lucrăm
și avem ce să lucrăm ca să ne câștigăm pâinea cea de toate zilele, Îți mulțumesc pentru soția mea dragă și
pentru copiii de acasă. Doamne, Te iubesc și Îți mulțumesc!” În timp ce se ruga acel bărbat, creștinul a auzit
clopotele care băteau din turla clădirii bisericii. Creștinul a mers mai departe și se gândea în inima lui: „Cum
să fie oare inima acestor oameni, dacă în timpul zilei se opresc ca să se roage și, mai mult, să mulțumească
lui Dumnezeu? Cât de mult Îl iubesc ei pe Dumnezeu?” Nu știa cum să răspundă. Iar în mintea lui se ridicau
alte întrebări: „Se poate să fie îmbrăcați cu haine peticite, murdari de pământul în care lucrează, dar cu o
inima frumoasă?” Nu găsea răspuns, pentru că inima unui om doar omul acela o știe și Domnul Dumnezeu
care cercetează inima tuturor oamenilor.

IMAGINEA 2

Creștinul își continuă călătoria lui depărtându-se tot mai mult de fermă și apropiinduse de clădirea bisericii pe care o zărise atunci când s-a odihnit sub mărul de lângă drum.
În timpul acesta, a trecut pe lângă el o caleașcă foarte frumoasă, toată poleită cu aur. Un cal mare, frumos,
și puternic trăgea caleașca, iar pe capră stătea un vizitiu frumos îmbrăcat. În caleașcă stăteau două fete
tinere și o doamnă mai în vârstă, foarte elegant îmbrăcate. Un miros de parfum fin se răspândea în jurul
lor. „Hm, ce frumos miroase!”, se gândi în inima lui călătorul nostru. Privind spre cele trei femei din caleașcă
a auzit ceva. A tras cu urechea și nu-i venea să creadă ce spunea una dintre ele: „Trebuie să îi arătăm fetei
ăleia cine suntem noi, nu niște țărance, ci prințese!” O alta răspunse: „Nu ai văzut ce săracă e, ce haine
vechi și demodate, parcă ar fi cenușăreasa din poveste! Ha, ha, ha!”. În final se mai auzi o altă voce: „Fetelor,
poate că nu ați văzut ce mâini avea, ce unghii pline de pământ, și cum mirosea a cartofi din câmp. Grețos!”

IMAGINEA 3

Caleașca trecu și se opri în fața clădirii bisericii, acolo ducea drumul. Creștinul s-a oprit în drum, privea și
se gândea în inima lui: „Care este cea mai de preț podoabă: hainele și bijuteriile, sau mulțumirea din inima
omului? Parfumul care se împrăștie sau bunătatea inimii? Ce aș alege? Ce este cel mai de preț înaintea lui
Dumnezeu?!” Trebuie să caute răspuns creștinul nostru. Noi avem răspuns la întrebările lui?

APLICAȚIE – În Biblioteca lui Dumnezeu, pe raftul Vechiului Testament, în cartea Proverbe găsim scrise
următoarele cuvinte: „Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; și mai mult prețuiește un sărac
decât nu mincinos.” (Proverbe 19:22) Cu alte cuvinte, nu ceea ce se vede în exterior, ci ceea ce are omul

ascuns în inima lui este prețios. Tot în Vechiului Testament, în cartea prorocului Samuel găsim următoarea
afirmație pe care a făcut-o Însuși Domnul Dumnezeu: „Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită
la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă.” (1 Samuel 16:7b) Cu alte cuvinte, ceea ce este de mare
preț înaintea lui Dumnezeu este inima omului. Pe raftul Noului Testament, în cartea apostolului Matei
găsim cuvintele Domnului Isus Hristos: „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar
omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.” (Matei 12:35)
În ce constă podoaba ta: în haine, în bani, în parfumuri, în lucrurile exterioare? Toate acestea au importanța
lor, dar nu uita să ai grijă de lucrul cel mai important, căci: „omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul
se uită la inimă”! Ce podoabă cauți la prietenii din jurul tău? Nu uita „ceea ce face farmecul unui om este
bunătatea inimii lui”.

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 8
1 Petru 3:8-12

MEMOREAZĂ1

1 Petru 3:9
„Nu întoarceți rău pentru
rău, nici ocară pentru ocară;
dimpotrivă, binecuvântați,
căci la aceasta ați fost
chemați: să moșteniți
binecuvântarea.”
1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 5 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.

1&2 PETRU / LECȚIA 8

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 8

1 Petru 3:8-12

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 8
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 3:9

„Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la
aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Creștinul nostru, străin pe acest pământ stricat de păcat și călător spre patria din
ceruri, și-a continuat călătoria sa. În drumul lui a trecut pe lângă un panou pe care scria
„Căutați pentru a fi pedepsiți!”. Privind mai atent, văzu chipurile a trei bărbați. „Oare ce or fi făcut ei de
sunt căutați ca să fie pedepsiți?”, se întreba călătorul nostru. În acest timp și-adus aminte de o pildă pe
care Domnul Isus Hristos o spusese în timpul vieții Lui pe acest pământ, pildă scrisă de evanghelistul Luca
în cartea pe care o găsim în Biblioteca lui Dumnezeu pe raftul Noului Testament între cărțile numite
Evanghelii. Câte Evanghelii sunt în Noul Testament? Astfel, în Evanghelia după Luca stă scris: „Isus a luat

IMAGINEA 1

din nou cuvântul și a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au
dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat, și l-au lăsat aproape mort.” (Luca 10:30)
„Aha”, a spus creștinul nostru, „cei trei bărbați cred că au făcut ceva vrednic de pedeapsă, cred că au comis
o infracțiune, au făcut un păcat”. Cu Biblia în mână, privind spre chipurile celor trei bărbați căutați să fie
pedepsiți, creștinul nostru se întreba: „Oare ce păcat au făcut? Oare pe cine au năpăstuit de sunt căutați
ca să fie pedepsiți?”
Creștinul și-a continuat călătoria având toiagul drept sprijin și Biblia drept călăuză. În
mintea lui răsunau cuvintele scrise de împăratul David în cartea Psalmilor: „Doamne,
călăuzește-mă pe calea plăcută Ție, din pricina vrăjmașilor mei! Netezește calea Ta sub pașii mei.” (Psalmul
5:8). Pe ce raft al Bibliotecii lui Dumnezeu, Biblia, se află cartea Psalmilor? Cine știe câți psalmi sunt în
această carte?

IMAGINEA 2
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Fără să-și dea seama cum a trecut timpul, deodată, creștinul s-a pomenit lângă un nou panou. „Iarăși
oameni căutați ca să fie pedepsiți?”, se întreba el în sinea lui. Dar nu mică i-a fost mirarea când a văzut că
pe panoul acesta era scris „Căutați pentru dialog!”, iar mai jos erau doar două chipuri, doi bărbați, unul
îmbrăcat ca un preot, iar altul ca un rabin. „Oare ce trebuie discutat cu aceștia?”, se întreba în gândul lui.
Creștinul și-a adus aminte de continuarea pildei Domnului Isus Hristos din Evanghelia după Luca: „Din

întâmplare, se cobora pe același drum un preot; și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe
alături. Un Levit trecea și el prin locul acela; și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.” (Luca 10:31-32)
Creștinul se gândea: „Lângă niște tâlhari de meserie, avem acum niște nepăsători, care prin slujirea lor sunt
chemați să fie pilde pentru comunitățile lor și să le dea învățătură.” Cu Biblia în mână, privind spre chipurile
celor doi bărbați căutați pentru dialog, creștinul nostru se întreba revoltat: „Cum să nu îți pese de cineva
care a fost jefuit de tâlhari, bătut și lăsat aproape mort în mijlocul drumului?”

IMAGINEA 3

Creștinul și-a continuat călătoria, având toiagul care să-l apere la nevoie și Biblia care
să îl păzească de păcat. În minte au început să-i răsune cuvintele unui alt psalm: „Te

caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca
să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul 119:10-11). Creștinul spunea în inima lui ca o rugăciune: „Doamne,

abate-mi picioarele de pe calea de a fi un tâlhar, dar și de pe calea de a fi un nepăsător față de aproapele
meu!”. O întrebare s-a născut în mintea lui: „Dar dacă cel căzut între tâlhari este unul care mi-a făcut rău,
m-a vorbit de rău și din cauza lui am avut tot felul de necazuri? Ce să fac? Să mă intereseze de el sau să trec
și eu pe lângă el?!” Călătoria a continuat și, deodată, creștinul a ajuns lângă un nou panou. „Pe acesta ce
mai scrie oare?”, se întreba el. Apropiindu-se, a citit cu voce tare, lăcrimând chiar: „Căutat să fie răsplătit!”.
„Cine să fie omul căutat să fie răsplătit? Ce a făcut ca să capete o răsplată?” Creștinul și-a adus aminte de
continuarea pildei Domnului Isus Hristos din Evanghelia după Luca: „Dar un Samaritean, care era în

călătorie, a venit în locul unde era el, și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile,
și a turnat peste ele untdelemn și vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, și a îngrijit de el. A
doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, și i-a zis: «Ai grijă de el, și orice vei mai cheltui,
îți voi da înapoi la întoarcere»” (Luca 10:33-35). Omul care se cobora din Ierusalim, era un iudeu, iar omul
care s-a oprit să dea o mână de ajutor era un samaritean. Iudeii nu au legături cu samaritenii, și nici
samaritenii cu iudeii! Samariteanul acesta nu a răspuns cu rău ținând cont de tensiunile dintre iudei și
samariteni, nu a fost nepăsător față de un iudeu, nu a privit în altă parte făcându-se că nu vede, ci, ca un
om bun, ca un bun samaritean, a sărit în ajutor, a făcut tot ce putea ca să ajute, a cheltuit din banii lui ca să
ajute.

APLICAȚIE – Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne spune: „Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru
ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea”. Nu doar
să nu răspundem cu rău la rău, ci să răspundem cu bine la rău, indiferent cât de mare a fost răul.

În Cartea Epistola către Romani, apostolul Pavel scria Bisericii lui Dumnezeu care era în Roma: „Prea

iubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: «Răzbunarea
este a Mea; Eu voi răsplăti», zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce;
dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui.” Nu te lăsa
biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.” (Romani 12:19-21)

Cum poți răspunde cu bine la un rău pe care ți l-a făcut cineva?! Apostolul Pavel spunea „dacă îi este foame
vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea”. Ce ar trebui să faci dacă dușmanul tău nu
are haine să se îmbrace? Dar dacă nu are bani să-și cumpere medicamente? Dar dacă nu are încălțăminte
în picioare? Dar dacă nu are un baston pe care să se sprijine? Ce altceva am mai putea face ca să răspundem
cu bine la rău?!

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 9
1 Petru 3:13-17

MEMOREAZĂ

1 Petru 3:15
„...sfințiți în inimile voastre pe
Hristos ca Domn.
Fiți totdeauna gata să
răspundeți oricui vă cere
socoteală de nădejdea care
este în voi; dar cu blândețe și
teamă.”

1&2 PETRU / LECȚIA 9

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 9
1 Petru 3:13-17

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 9
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 3:15

„...sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui
vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Câte cărți conține Biblia? Cu ce anume poate fi ea asemănată? În câte rafturi putem
împărți această Bibliotecă a lui Dumnezeu? Câte cărți conține fiecare raft? Câte
Evanghelii avem pe raftul Noului Testament?

IMAGINEA 1

Cartea în care călătorim alături de creștinul străin și călător se intitulează „Întâia epistolă sobornicească a
lui Petru”. Apostolul Petru sau Chifa, pe numele lui dat de părinți Simon sau Simeon, a fost fiul lui Iona (Ioan
1:42). El a scris această epistolă celor care trăiau ca străini, împrăștiați prin Asia Mică.
În lecția de astăzi, prin cuvintele „...sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn”, Petru, apostol al lui Isus
Hristos, aducea aminte destinatarilor săi, în mod indirect, de prima parte din rugăciunea „Tatăl nostru”,
așa cum îi învățase Domnul Isus Hristos pe ucenicii Săi să se roage: „Tatăl nostru care ești în ceruri!
Sfințească-se Numele Tău; vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. [...]” (Matei 6:910). Dar oare ce înseamnă să fie sfințit Numele Domnului, sau altfel spus, să fie sfințit Hristos ca Domn în
viața noastră? A-L sfinți pe Hristos ca Domn în viața noastră înseamnă să-L ascultăm și să-L urmăm pe El
prin purtarea noastră, prin vorbirea, gândurile și atitudinile noastre. Astfel, se va vedea în întreaga noastră
viață că El este Domnul nostru și că noi pe El îl ascultăm.
Dar oare este întotdeauna ușor acest lucru? Dacă creștinul nostru străin și călător ar fi apreciat, dacă i sar recunoaște meritele, dacă ar fi stimat și vorbit de bine, i-ar fi ușor să arate că este un creștin autentic,
devotat Domnului și Mântuitorului său Isus Hristos? Dar dacă el ar fi chemat în instanță să dea socoteală
de credința lui în Isus Hristos în fața unui judecător aspru și a unui complet de judecată nemilos, oare cât
de greu ar fi? Dar dacă el ar fi vorbit de rău, dacă ar fi arătat cu degetul că este un urmaș al lui Hristos, dacă
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ar fi ocolit și părăsit de prietenii lui, oare cât de greu ar fi ca el să arate că este un creștin autentic, să spună
cu bucurie că este devotat Domnului și Mântuitorului său Isus Hristos?
Mulți creștini au trecut prin astfel încercări, iar acum a venit rândul creștinului nostru, în mintea căruia
răsunau cuvintele apostolului Petru: „fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de

nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă”.

Poate că este foarte greu să fii târât la judecată pe nedrept, doar pentru că ești creștin,
un urmaș al lui Hristos; poate că este foarte greu să fii vorbit de rău, să fii arătat cu
degetul, să fii ocolit și părăsit de prieteni, doar pentru că trăiești și vorbești ca un creștin. Este nedrept!
Dar oare cât de greu ar fi dacă creștinului nostru i s-ar lua bunurile, dacă i s-ar da foc la casă și la tot ce a
adunat pe lângă casă, dacă ar fi aruncat în închisoare doar pentru credința lui în Isus Hristos, Fiul Preaiubit
al lui Dumnezeu, doar pentru că el crede Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvânt care îi este lumină pe cale și
comoara cea mai de preț? Oare va mai putea el să arate că este un creștin autentic, să mai spună cu bucurie
că este un creștin devotat Domnului și Mântuitorului său Isus Hristos?

IMAGINEA 2

Mulți creștini au trecut prin astfel de încercări, iar acum a venit rândul creștinului nostru în inima căruia
răsunau cuvintele apostolului Petru: „fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de

nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă”.

Poate că este nedrept să fii târât la judecată, doar pentru că ești creștin, sau poate că
este abuziv să ți se ia toate bunurile, să ți se dea foc la casă și la tot ce ai adunat, să fii
închis doar pentru credința ta în Domnul Isus Hristos. Dar oare cât de greu ar fi dacă creștinul ar fi prins și
aruncat în arene ca să se lupte cu fiarele sălbatice, să fie sfâșiat de ele doar pentru că el crede din toată
inima lui în Isus Hristos, în Numele căruia poate fi mântuit orice om? Dar dacă ar fi dat la moarte doar
pentru că el crede că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu care trebuie cunoscut, trăit și spus și altora?

IMAGINEA 3

Creștinul și-a adus aminte de cuvintele scrise în Epistola către evrei, despre cei care „au suferit batjocuri,

bătăi, lanțuri și închisoare; au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrăul, chinuiți; au murit uciși de
sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care
lumea nu era vrednică-au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului” (Evrei
11:36-39) Oare cum a fost pentru ei? Apoi, creștinul și-a adus aminte de cuvintele prorocului Daniel:

„Șadrac, Meșac și Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadnețar: «Noi n-avem nevoie să-ți răspundem
la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va
scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi,
și nici nu ne vom închina chipului din aur pe care l-ai înălțat!»” (Daniel 3:16-18). Oare cum a fost pentru ei?
Dacă Dumnezeu îi va scăpa de leul închis în cușcă, Îl vor iubi ei mai mult pe Domnul Isus? Dar dacă Domnul
Dumnezeu nu îi va scăpa de leul aflat în cușcă, Îl vor iubi ei mai puțin pe Domnul Isus Hristos?
La cine este cheia de la cușca leului? La cine este „cheia” de la gura leului?

APLICAȚIE – Nimeni nu poate da socoteala decât de ceea ce are, prin urmare dacă nu avem o nădejde, nu
putem mărturisi despre ea. Și nu avem nădejde dacă Isus Hristos nu este Domnul vieții noastre, dacă nu Lam sfințit în viața noastră.
„...sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn” este îndemnul apostolului Petru atunci când cei
credincioși suferă pentru neprihănire. Dar ce înseamnă să-L sfințim pe Hristos ca Domn? Domnul este cel
care domnește, iar Celui care domnește i se cuvine ascultare și cinste. Este Isus Hristos Domn în inima ta,
este El Stăpânul vieții tale? Dacă da, care este dovada acestui lucru? Domnul Isus Hristos spunea: „Cine are

poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă
voi arăta lui.” (Ioan 14:21)

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 10
1 Petru 3:18-4:11

MEMOREAZĂ1

1 Petru 4:8
„Mai pe sus de toate, să aveți
o dragoste fierbinte unii
pentru alții, căci dragostea
acoperă o sumedenie de
păcate.”

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 6 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!

101

1&2 PETRU / LECȚIA 10

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 10
1 Petru 3:18-4:11

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 10
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 4:8
„Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă
o sumedenie de păcate.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Câte cărți conține Biblia, Biblioteca lui Dumnezeu? În câte rafturi putem împărți
această Bibliotecă Sfântă a lui Dumnezeu? Câte cărți conține fiecare raft? Care este
„cea dintâi și cea mai mare poruncă” dintre toate poruncile din Biblie?

IMAGINEA 1

În scrisoarea sa, apostolul Petru, le aducea aminte destinatarilor săi, în mod indirect, de această poruncă:
„«Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.» Aceasta

este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubești pe aproapele tău ca pe
tine însuți.»” (Matei 22:37-40). Este oare ușor să Îl iubești pe Dumnezeu când El îngăduie lucruri care nu îți

plac, când parcă nu aude rugăciunea ta, când ești trist și îți curg lacrimi pe obraz? Este oare ușor să-l iubești
pe aproapele tău când el te disprețuiește și „păcătuiește împotriva ta”?
În timpul călătoriei lui, creștinul a auzit povestea fascinantă unui fiu care s-a răzvrătit împotriva tatălui
său, a cerut partea sa de avere și, dezamăgindu-l pe tatăl său, a plecat în lume să-și trăiască viața după
poftele inimii lui. Păcatul l-a dus atât de jos încât a ajuns să îngrijească de porcii unui om bogat și, în
disperarea lui, a ajuns să-și dorească mâncarea porcilor ca hrană. Murdar, flămând, cu o inimă plină de
amărăciune, și-a adus aminte de tatăl său și s-a gândit: „Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar
eu mor de foame aici.” Dar ce să îi spună tatălui său? Oare îl va ierta? Oare îl va mai primi înapoi? Povestea
spune că acest fiu și-a zis: „Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, și-i voi zice: «Tată, am păcătuit împotriva
cerului și împotriva ta, și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argații tăi.»” Și așa
a făcut. Apropiindu-se de casă, mare i-a fost mirarea când tatăl său l-a întâmpinat cu brațele deschise.
Mai merita dragostea tatălui? Merita să-i fie iertate păcatele? „Tatăl său l-a văzut, și i s-a făcut milă de el,
a alergat de a căzut pe grumazul lui, și l-a sărutat mult”. Ce imagine vedea creștinul nostru: un tată gata

106

1&2 PETRU / LECȚIA 10

să își arate dragostea față de fiul răzvrătit, gata să ierte, gata să acopere o sumedenie de păcate. (Povestea
este relatată doar în Evanghelia după Luca 15:11-32.)

IMAGINEA 2

Poate că celor din casa ta îți este simplu să le arăți dragoste și să îi ierți, acoperind
păcatele cu care te-au rănit. Dar dacă este vorba de un străin, de un dușman?

Între lucrurile pe care creștinul nostru le-a auzit, le-a văzut și din care a învățat este și povestea captivantă
a unui vameș. El era în slujba Imperiului Roman, strângând taxe și biruri care erau apoi trimise Cezarului, la
Roma. Oamenii din cetatea lui nu-l priveau cu ochi buni pentru că strângea taxe și pentru că pe unii dintre
ei îi taxase în plus. Dar nimeni nu știa ce era în inima acestui om. Vameșul din poveste a auzit să Isus urma
să treacă prin cetatea lui, prin Ierihon, și a decis să meargă să-l vadă. „Dar nu putea din pricina norodului,
căci era mic de statură”. Ce să facă? Vameșul nostru „a alergat înainte, și s-a suit într-un dud ca să-L vadă;
pentru că pe drumul acela avea să treacă” Isus. Oare de ce voia să-L vadă pe Isus? Ce era în inima vameșului?
Vameșul L-a văzut pe Isus de sus din dud, dar a avut parte de o mare surpriză când Isus „Și-a ridicat ochii
în sus, și i-a zis: «Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.»”. Nu-i venea să creadă,
Isus să vină în casa lui și să stea la masă în casa unuia care era atât de disprețuit și urât de frații lui?!
Ce imagine vedea creștinul nostru: Isus stătea la masă cu vameșul Zacheu, în casa celui din urmă. Poate sta
dragostea la masă cu un păcătos? Parcă îl auzi pe Zacheu spunând lui Isus: „Iată, Doamne, jumătate din
avuția mea o dau săracilor; și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” Și Isus
răspunzând: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Pentru că Fiul omului
a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.” (Povestea este relatată doar în Ev. după Luca 19:1-10.)
Poate că față de cineva apropiat ție care Îl caută pe Isus este ușor să îi arăți dragostea
și să îl ierți. Dar dacă este vorba de cineva care păcătuiește atât de murdar și este prins
chiar când păcătuia? Ce aș răspunde eu, ce ai răspunde tu, ce ar spune creștinul nostru?

IMAGINEA 3

Dintre toate întâmplările auzite de creștinul călător una debutează foarte dramatic. O femeie a fost prinsă
săvârșind un păcat grav împotriva lui Dumnezeu și a Legii Lui. Oamenii care au prins-o au adus-o în curtea
Templului lui Dumnezeu ca să fie judecată. Domnul Isus Hristos era acolo. Ei L-au întrebat pe Isus ca să
vadă El ce va zice: „Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în
Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, deci, ce zici?”. Pedeapsa păcatului este
moartea, iar pedeapsa pentru acest păcat al acestei femei era moartea! Isuse, Tu ce zici?!
Domnul Isus s-a uitat în ochii lor, apoi S-a aplecat și a început să scrie cu degetul, pe pământ. Nu știm ce a
scris! Dar fiindcă El nu răspundea nimic, ei au insistat și atunci „El S-a ridicat în sus, și le-a zis: «Cine dintre

voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea.» Apoi S-a plecat iarăși, și scria cu degetul pe
pământ”. S-a lăsat o liniște apăsătoare peste mulțime. Toți cei care erau cu pietre în mână gata să arunce
în femeia prinsă în păcat, au dat drumul la pietre, „s-au simțit mustrați de cugetul lor, și au ieșit afară, unul
câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă”. Isus a rămas cu femeia păcătoasă. Ce va
zice Isus? Ce va face Isus? Ce imagine vedea creștinul și ce cuvinte auzea el! „Isus i-a zis: «Nici Eu nu te
osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești.»” (Povestea este relatată doar în Evanghelia după Ioan 8:1-11).

APLICAȚIE – În toate cele trei povestiri auzite de creștinul nostru, Domnul Isus Hristos a arătat dragoste

față de cel care a păcătuit și a acordat iertare, fără să nege păcatul celui în cauză. Și nouă Domnul Isus
Hristos ne iartă fiecare păcat pe care îl mărturisim, de fiecare dată! De aceea, și noi, la rândul nostru,
trebuie să-i iertăm pe cei care ne-au greșit. Te vei întreba poate: „De câte ori trebuie să iert pe cineva?”
Nu ești singurul care și-a pus această întrebare! Chiar apostolul Petru a pus-o și iată răspunsul Domnului
Isus: „Eu nu-ți zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte.” (Matei 18:22)
Oare de câte ori pe zi trebuie să iertăm pe cineva? Dacă facem calculul înseamnă că de 490 de ori!!! Cu alte
cuvinte, trebuie să iertăm pe cineva de fiecare dată când ne greșește, tot așa cum și noi suntem iertați de
fiecare dată de Domnul Isus Hristos! Este cineva care ți-a greșit și pe care nu l-ai iertat?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 11
1 Petru 4:12-19

MEMOREAZĂ

1 Petru 4:14
„Dacă sunteți batjocoriți
pentru Numele lui Hristos,
ferice de voi! Fiindcă Duhul
slavei, Duhul lui Dumnezeu,
Se odihnește peste voi.”

1&2 PETRU / LECȚIA 11

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 11

1 Petru 4:12-19

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 11
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 4:14

„Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei,
Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Lecțiile noastre sunt legate de cartea „Întâia epistolă sobornicească a apostolului
Petru”, autorul fiind Simon Petru, fiul lui Iona, fratele lui Andrei (Ioan 1:40-42).
Destinatarii epistolei erau cei „care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și

IMAGINEA 1

Bitinia, aleși după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea
și stropirea cu sângele lui Isus Hristos.” (1 Petru 1:1-2)

Continuându-și călătoria, creștinul străin pe acest pământ stricat de păcate și călător spre patria din
ceruri, a ajuns pe malul unui lac. Era o mulțime adunată pe malul lacului, iar creștinul s-a uitat cu atenție să
observe bine ce se întâmplă, ce fel de oameni sunt adunați, ce spune mimica fețelor lor. Privind atent, a
observat că unii erau bucuroși de tot ceea ce se întâmpla; alții păreau curioși, iar alții păreau mânioși,
exprimându-se chiar prin gesturi batjocoritoare. Dar mai erau și câțiva soldați... Câți? Creștinul și-a mutat
privirea spre lac și a observat un bărbat care boteza pe un altul și pe un al treilea care se îndrepta spre
botezător. Creștinul se întreba: „Știu ei oare ce este Botezul în Numele Domnului Isus Hristos?”
Și imediat se ivi o altă întrebare: „Oare de ce actul botezului provoacă sentimente atât de diferite?” Hm...,
nu avea un răspuns. Dar apoi și-a adus aminte de o vorbă a Domnului Isus Hristos: „Dacă vă urăște lumea,
știți că pe Mine M-a urât înaintea voastră” (Ioan 15:18). Ținând Biblia ridicată, creștinul nu s-a rușinat să
arate că este un credincios în Hristos Isus, chiar dacă de față erau oameni batjocoritori și soldați.
Creștinul și-a continuat călătoria și a ajuns într-un oraș. Mergând pe străzile orașului a
văzut de departe clădirea unui biserici. Atenție! Nu clădirea este biserica, ci clădirea
este un loc în care se poate aduna biserica. Apropiindu-se de acea clădire, unde se aștepta să găsească
credincioși adunați la închinare, creștinul nostru a rămas surprins să vadă că zidurile exterioare ale clădirii

IMAGINEA 2
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erau afumate și cu urme de foc. În mintea lui s-a ridicat o întrebare: „Ce să se fi întâmplat oare?”
Apropiindu-se, a văzut că ușile erau chiar arse, iar când a ajuns în pragul uneia dintre uși a rămas uluit. A
intrat și peste tot erau urmele unui dezastru: băncile erau arse, răsturnate, sparte; bucăți din pereți și din
tavanul clădirii erau împrăștiate peste tot; un crucifix, o reprezentare sculptată a lui Isus Hristos răstignit
pe cruce, era mai mult de jumătate arsă, iar sculptura era decapitată. Creștinul a aflat de la bărbații care
erau în interiorul clădirii că lăcașul bisericii fusese incendiat în mod voit de către cei care îi urau pe creștini.
Cu lacrimi pe obraz creștinul se întreba: „De ce? Cine poate face așa ceva? Cu ce au păcătuit creștinii
aceștia?”. Nu exista un răspuns logic, nu exista un răspuns... Creștinul și-a adus aminte de o altă vorbă a
Domnului Isus Hristos: „Dacă m-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni.” (Ioan 15:20b) Ținând Biblia
strâns la piept, creștinul a stat cu capul plecat multă vreme, rugându-se să îi poată iubi pe cei care au făcut
aceste lucruri și rugându-se pentru creștinii care formau acea biserică să Îl mărturisească în continuare pe
Hristos, în ciuda prigoanei. Apoi a ieșit ca să își continue călătoria.
Nu a făcut decât câțiva pași pe strada pe care se afla clădirea bisericii că a fost prins de
câțiva soldați și aruncat într-o închisoare. A încercat el să se apere spunând că nu este
implicat în atentatul împotriva comunității credincioșilor și a lăcașului lor, dar soldații nu au stat de vorbă
cu el. Ajuns în temniță a realizat că nu era singur, ci mai erau câțiva. „Cine erau?, Ce făcuseră?, Cum de a
ajuns arestați?” A aflat repede că cei închiși cu el erau toți creștini. Unul dintre ei era un vestitor al
Cuvântului lui Dumnezeu, predicase de multe ori în peste tot în oraș. Altul era un poet, el scria poezii
creștine, despre viața, moartea, învierea și revenirea Domnului Isus Hristos. Altul era un compozitor și
punea pe melodie versurile fratelui său, poetul. Astfel, duceau împreună prin cântare Vestea Bună a
mântuirii. Creștinul nostru a rămas înlemnit! Nemișcat, sub influența unei senzații puternice de nedreptate
nu știa cum să reacționeze, cum să procedeze. S-a rugat să primească un Cuvânt de la Domnul pentru el și
pentru frații lui care erau legați cu lanțuri. Mai întâi i-au venit în minte cuvintele Domnului Isus Hristos:

IMAGINEA 3

„înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi, și vă vor prigoni: vă vor da pe mâna sinagogelor, vă vor
arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor, din pricina Numelui Meu. Aceste
lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți
răspunde; căci vă voi da o gură și o înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți
potrivnicii voștri.” (Luca 21:12-15) Apoi, și-a amintit ce scria apostolul Petru: „Prea iubiților, nu vă mirați de
încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat
peste voi: dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă
veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă
Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi.” (1 Petru 4:12-14) Mângâiat de aceste cuvinte,
creștinul împreună cu frații săi s-au încredințat în Mâna lui Dumnezeu, căruia I-au spus toate îngrijorările
lor. Au adormit apoi în pace, la fel cum dormea apostolul Petru când a fost dus la închisoare.

APLICAȚIE – Apostolul Petru le scria credincioșilor prigoniți din vreme aceea, încurajându-i: „Dacă sunteți
batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește
peste voi.” (1 Petru 4:14), dar îi și atenționa: „Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător
de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.” (1 Petru 4:15), ba mai mult le scria apostolul Petru:
„Dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru
numele acesta.” (1 Petru 4:16) Cu alte cuvinte, deși ideea principală vizează suferința „pentru Numele lui
Hristos”, apostolul Petru pune în contrast și un alt motiv pentru care cineva ar putea ajunge să sufere:
propriile fapte rele sau nesăbuite (1 Petru 4:15).

Ai avut parte de suferință în ultimele săptămâni? Care a fost motivul suferinței tale: propriile tale fapte
greșite sau faptul că ești creștin (sau provii dintr-o familie creștină)? Care este singurul motiv pentru care
chiar merită să suferi și de ce?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 12
1 Petru 5:1-4

MEMOREAZĂ1

1 Petru 5:4
„când Se va arăta Păstorul cel
mare, veți căpăta cununa,
care nu se poate vesteji, a
slavei.”

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 7 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.

1&2 PETRU / LECȚIA 12

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 12

1 Petru 5:1-4

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 12
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 5:4

„când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Creștinul a fost eliberat din închisoare pentru că el nu era din orașul acela. Însă, frații lui
de credință au rămas în temniță, ca să dea socoteală de credința care era în inima lor.
Creștinul a plecat mai departe în călătoria lui, dar mintea lui frământa câteva întrebări: „Cine le va purta
de grijă creștinilor rămași în închisoare? Cine va purta de grijă creștinilor rămași fără locaș de închinare,
împrăștiați care pe unde?”

IMAGINEA 1

În călătoria lui, creștinul a ajuns într-o noapte pe o pajiște pe care a văzut o turmă în lumina stelelor. Privind
spre cer, creștinul s-a minunat de frumusețea constelațiilor și, aproape cu glas tare, a zis: „Uite că se vede
«carul mic» și «carul mare» și ...” Grăbind pasul, a ajuns mai aproape de doi păstori care mergeau în fața
turmei lor. Oile îi urmau, unele adunate laolaltă, iar altele mai împrăștiate, unele pe cărare, iar altele mai pe
lângă cărare, așa ca toate oile dintr-o turmă. Cei doi păstori purtau câte un miel, unul dintre ei în brațe, iar
celălalt pe după gât. Oare de ce?
Privind spre turmă și păstori, creștinul și-a adus aminte de cuvintele prorocului Isaia: „Iată, Domnul

Dumnezeu vine cu putere, și poruncește cu brațul Lui. Iată că plata este cu El, și răsplătirile vin înaintea Lui.
El Își va paște turma ca un Păstor, va lua mieii în brațe, îi va duce la sânul Lui, și va călăuzi blând oile care
alăptează.” (Isaia 40:10-11)
Creștinul a rămas alături de turmă și păstorii ei cu gândul la „Păstorul cel Bun” care „după ce și-a scos toate

oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin; ci
fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.” (Ioan 10:4-5), dar privind cu atenție la cei doi păstori care
își păstoreau turma.

126

1&2 PETRU / LECȚIA 12

Călătorind alături de turmă, creștinul s-a îndreptat spre munți cu văi abrupte și
periculoase. Oile mergeau unele adunate împreună laolaltă, iar altele mai răzlețe, unele
mergeau pe cărare, iar altele mai pe lângă cărare, așa ca toate oile dintr-o turmă. Una dintre oi, mai
răzleață, s-a depărtat de celelalte, a rămas singură și a alunecat într-o crăpătură de prăpastie. Nimeni nu
știa. Speriată, oaia a început să behăie, iar urechile atente ale păstorilor au auzit-o imediat. Au plecat cu
privirea în căutarea ei și au zărit-o. Imediat unul dintre păstori s-a aplecat spre crăpătura prăpastiei ca să
apuce oaia să o scoată de acolo, iar celălalt a sărit repede în ajutor ținându-l pe cel dintâi ca să nu alunece
și el. Prăpastia era adâncă și întunecoasă. După câtăva vreme cei doi au reușit să salveze oaia răzleață.
„Oare se va învăța minte să nu mai umble creanga?”, se întreba în sinea lui creștinul.

IMAGINEA 2

Privind cu deosebită admirație spre cei doi păstori, spre dedicarea lor, spre pasiunea lor pentru turmă,
creștinul și-a amintit cuvintele prorocului Ezechiel: „Eu însumi Îmi voi paște oile, Eu le voi duce la odihnă,

zice Domnul Dumnezeu. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită,
și voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.” (Ezechiel
34:15-16), dar și de cuvintele Domnului Isus Hristos care spunea: „Care om dintre voi, dacă are o sută de
oi, și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci și nouă pe islaz, și se duce după cea pierdută, până
când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri; și, când se întoarce acasă, cheamă pe
prietenii și vecinii săi, și le zice: «Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.»”
(Luca 15:4-6)

După încă o bucată de drum, păstorii și turma lor s-au oprit pentru un timp de odihnă.
Unele oi din turmă continuau să pască, altele s-au așezat la odihnă, iar cei doi păstori
s-au pus pe genunchi, să se roage. „Ce motive aveau?”, se gândea în sinea lui creștinul privind spre ei cu
admirație. Cu siguranță aveau motive de laudă, Domnul era Păstorul lor cel Bun, cel Milostiv, cel Puternic.
Cu siguranță aveau motive de mulțumire pentru purtarea de grijă arătată atât lor, cât și turmei. Poate că
păstorii își aminteau cuvintele păstorului David, împăratul lui Israel: „Domnul este Păstorul meu: nu voi

IMAGINEA 3

duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi, și mă duce la ape de odihnă; îmi înviorează sufletul, și mă
povățuiește pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.” (Psalmul 23:1-3) Dar poate că aveau motive de

mărturisire, pentru felul în care și-au făcut slujba pe care au primit-o, pentru ce fel de inimă au avut pe tot
drumul până la popas, pentru ce au lăsat să iasă din inimile lor. Poate că aveau motive de mijlocire
gândindu-se la responsabilitatea față de turmă, dar fără să uite de ceilalți păstori ca și ei. Și poate că aveau
motive de cerere personală pentru că slujirea nu s-a sfârșit, drumul nu este la capăt, primejdii pot apărea
oricând și au nevoie să fie călăuziți de Marele Păstor.
Privind spre ei, creștinul și-a adus aminte de portretul slujitorului, făcut de apostolul Petru „bunăvoință,
lepădare, pildă” (1 Petru 5:1-3). Nu i-a întrerupt pe cei doi păstori din rugăciunile lor, dar îi venea să le strige:
„când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.” (1 Petru 5:4)

APLICAȚIE – Cum ar trebui să-i încurajezi pe cei care păstoresc biserica din care faci parte împreună cu
părinții tăi? Întreabă-i pe părinții tăi ce ați putea face împreună, ca un gest de încurajare și mulțumire.
Cum ar trebui să îți faci tu treaba ta, slujirea ta, lucrarea ta, chiar dacă ești un copil? Apostolul Pavel spunea
că un slujitor, fie mare, fie mic sau foarte mic, va fi judecat și va fi răsplătit după credincioșia în lucrul care
i s-a dat de făcut (1 Corinteni 4:1-2). Dacă ești credincios când ești mic în lucrurile mici pe care le ai de făcut,
vei ajunge credincios în lucrurile mari, când vei fi mare (Luca 16:10). Ce înseamnă să fii credincios în ce ai tu
de făcut?
Ce răsplată aștepți pentru ceea ce ai de făcut? De la cine o aștepți? Apostolul Ioan a scris următoarele
cuvinte ale Domnului Isus Hristos în cartea Revelația sau Apocalipsa: „Iată, Eu vin curând; și răsplata Mea
este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” (Apocalipsa 22:12)

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 13
1 Petru 5:5-14

MEMOREAZĂ

1 Petru 5:8
„Fiți treji, și vegheați!
Pentru că potrivnicul vostru,
diavolul, dă târcoale ca un leu
care răcnește, și caută pe cine
să înghită.”
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 13

1 Petru 5:5-14

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 13
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

1 PETRU 5:8

„Fiți treji, și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care
răcnește, și caută pe cine să înghită.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Drumul alături de creștinul străin și călător prin cartea numită „Întâia epistolă
sobornicească al lui Petru” se apropie de sfârșit. Autorul ei este Simon Petru, fiul lui
Iona, fratele lui Andrei (Ioan 1:40-42), iar destinatarii epistolei erau cei care trăiau „ca străini, împrăștiați
prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, aleși […] după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin
sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos.” (1 Petru 1:1-2)

IMAGINEA 1

Ultima călătorie a creștinului a fost alături de cei doi păstori și de turma lor, călătorie prin care a văzut ce
resursă a dat Bunul Dumnezeu pentru păstorirea turmei lui Hristos, așa cum afirma apostolul Pavel, când
s-a întâlnit pentru ultima dată cu creștinii din Efes, la Milet: „Luați seama, deci, la voi înșivă și la toată turma

peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi (sau: priveghetori), ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a
câștigat-o cu Însuși sângele Său.” (Faptele Apostolilor 20:28) Creștinul nostru are acum o altă dilemă de
rezolvat. Cine sunt dușmanii turmei? De unde vine vrăjmașul turmei? Care este strategia lui?

Aflat în mijlocul staulului, în miez de noapte, creștinul privește spre stelele cerului. Deodată se aude un
răcnet de leu! Privind atent prin întunericul luminat de stele, creștinul a văzut silueta unui leu care se
apropia. Ai auzit vreodată un leu care răcnește? Dacă stai în fotoliu uitându-te la desene animate și auzi
un leu răcnind, poate că îți vine să râzi. Dar noaptea, în mijlocul unui staul, să auzi un leu cum răcnește și
cum se apropie este de-a dreptul înfiorător! Auzind răcnetul, cei doi păstori s-au pregătit imediat de luptă.
Îndată și-a amintit creștinul de tânărul David din vechime care se prezenta regelui Saul astfel: „Robul tău

păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să-i ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam,
și-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam, și-l omoram. Așa
a doborât robul tău leul și ursul”. (1 Samuel 17:34-36a)
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Leul a fost alungat, pericolul a trecut. „Dar oare acesta să fie singurul pericol care se
poate abate asupra turmei? Mai sunt și alte pericole? Se pot duce acum păstorii la
culcare?”, se întreba creștinul. Ieși apoi din staul ca să vadă împrejurimile. Observă că unul dintre păstori
se duse și se așeză în poarta staulului, așa încât nimeni și nimic să nu poată intra sau ieși fără știrea lui, iar
cel de al doilea păstor se duse să se odihnească, dar având toiagul lângă el în caz de nevoie. „Chiar trebuie
să fie mereu veghetor, gata de intervenție?!”, se gândi creștinul nostru. Este noapte, pe cerul puțin
încețoșat se vede destul de șters doar „carul mic” și luna plină. Deodată creștinul auzi un sunet, ca și cum
o ramură a fost ruptă sub piciorul cuiva. Privi atent în noapte și a distins niște siluete. Unul voia să sară
gardul în interiorul staulului evitând poarta, iar alții îl urmau. Cine să fie cei care vor să sară gardul? Creștinul
și-a adus aminte numaidecât de vorbele Domnului Isus Hristos care spunea: „Adevărat, adevărat, vă spun
că, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar.” (Ioan 10:1) și „Hoțul

IMAGINEA 2

nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug.
Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi.” (Ioan 10:10-11)
Creștinul și-a dat seama că turma era acum amenințată de un alt mare pericol: hoțul care a venit să fure și
să prăpădească. Trebuie ca păstorii să audă și să facă ceva.

IMAGINEA 3

Oare doar turma de oi este în pericol? Oare de ce scria apostolul Petru: „Fiți treji, și

vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, și
caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8). Ce este de făcut într-o astfel de situație? Apostolul Petru scria
destinatarilor: „Împotriviți-vă lui tari în credință.” (1 Petru 5:9a), iar apostolul Iacov spunea „Împotriviți-vă
diavolului, și el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7b)
Cum se poate face asta?! Creștinul nostru, străin și călător, și-a adus aminte de cuvintele Domnului Isus
Hristos spuse în grădina Ghetsimani: „Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, este
plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26:41)
Întreaga familie a creștinului nostru s-a așezat împreună pe genunchi, resursa lor era rugăciunea.

APLICAȚIE – Când te afli într-un pericol (de ex. te pândește un leu

), nu-ți permiți să dormi, ci trebuie

să fii foarte atent, alert și să veghezi. Iar atunci când ești atacat ai nevoie de o „armă” ca să te poți împotrivi.
Domnul Isus Hristos ne spune că această armă este rugăciunea. (Matei 26:41)
Tu folosești această „armă” în lupta împotriva păcatului? Cum și cât de des te rogi?
Scriind Bisericii lui Dumnezeu care era în Tesalonic, apostolul Pavel le cerea două lucruri. „Rugați-vă
neîncetat” și „Fraților, rugați-vă pentru noi” (1 Tesaloniceni 5:17, 5:25). Care este diferența dintre cele două
cerințe?
Avem nevoie să ne rugăm pentru noi înșine. Dar și alții au nevoie să ne rugăm pentru ei, tot așa cum și noi
avem nevoie ca alții să se roage pentru noi. „Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri.” (Coloseni
4:2).

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 14
2 Petru 1:1-11

MEMOREAZĂ1

2 Petru 1:3
„Dumnezeiasca Lui putere
ne-a dăruit tot ce privește
viața și evlavia, prin
cunoașterea Celui ce ne-a
chemat prin slava și puterea
Lui.”
1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 8 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 14
2 Petru 1:1-11

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 14
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

2 PETRU 1:3

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea
Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

De astăzi începem studierea unei noi cărți din Biblie și anume „A doua epistolă
sobornicească a lui Petru”. Dar oare cine a scris această scrisoare? Numele scrisorii ne
spune cine este autorul ei, dar și primele rânduri din ea: „Simon (sau: Simeon) Petru, rob și apostol al lui
Isus Hristos”. (2 Petru 1:1a) Așadar, autorul este Simon Petru. Simon („ascultare, un dar al ascultării”) este
numele dat de părinți, iar Petru („piatră”) este numele dat de Domnul Isus Hristos. Ascultați cu atenție
ceea ce scrie în Evanghelia după Ioan 1:40-42. Cum se numește fratele lui Petru, dar tatăl lor?

IMAGINEA 1

La începutul acestei scrisori, Simon Petru se prezintă pe sine ca rob și apostol al lui Isus Hristos. Un rob
este o persoană aflată în slujba unui stăpân, sau altfel spus o slugă, iar un apostol este un trimis
împuternicit căruia i s-a încredințat o misiune specială. Petru a fost unul din cei doisprezece apostoli ai
Domnului Isus Hristos. Dar, știați că Petru a fost un pescar? Vă amintiți o întâmplare din Noul Testament
care să îl aibă în prim plan pe Petru și... „un pește”, doar un pește prins cu undița? (vezi întâmplarea relatată
în Matei 17:24-27) Dar, o întâmplare cu „o mare mulțime de pești”, pești prinși cu mreaja, în care Petru este
din nou personaj principal? (vezi întâmplarea relatată în Luca 5:1-10)
Într-o altă întâmplare din Noul Testament care îl implică pe Petru aflăm și despre niște „chei”. Oare despre
ce să fie vorba? (vezi întâmplarea relatată în Matei 16:13-19) Care sunt detaliile din imagine care ar putea
să fie un indiciu pentru noi că personajul din prima imagine îl reprezintă pe apostolul Petru? (Atenție la
înțelesul spiritual al detaliilor.)

IMAGINEA 2

Dar, înainte de a scrie, Petru a propovăduit în nenumărate rânduri Vestea Bună a
mântuirii prin credința în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, oamenilor de pretutindeni.
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Credința pe care a propovăduit-o apostolul Simon Petru nu era o credință în orice și oricine, nici nu era o
credință căpătată din moși și strămoși, ci era primită „prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru
Isus Hristos”. Dumnezeu nu este părtinitor (Fapte 10:34-35), El nu favorizează pe unul în defavoarea
celuilalt. Dumnezeu este drept și atunci când judecă (1 Petru 1:17) dar și atunci când oferă mântuirea,
curățind inimile tuturor celor care cred. (Fapte 15:8-9)
Epistola aceasta era destinată tuturor celor care au crezut, tuturor celor care „au căpătat o credință de
același preț cu a noastră”, sau, altfel spus, o credință la fel de valoroasă ca și credința apostolului Simon
Petru și a tuturor apostolilor. Indiferent unde se aflau destinatarii acestei epistole, în călătoria lor ca străini
printre cei din lume și în umblarea lor împrăștiați în această lume, ei nu uitau de credința lor deosebit de
valoroasă. Lor le scria apostolul Simon Petru.
Dar oare cum îi salută apostolul Petru pe destinatarii săi? Ascultați cu atenție ce scrie
în 2 Petru 1:2: „Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a
Domnului nostru Isus Hristos!”. Uau, ce interesant! Apostolul Petru spune că harul și pacea pot fi înmulțite.
Dar oare cum? Ce ne spune salutul lui Petru? Într-adevăr, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului
Isus Hristos ele pot fi înmulțite, crescute în viața credincioșilor. Continuând scrisoarea, apostolul Petru le
scrie apoi: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce
ne-a chemat prin slava și puterea Lui”. (2 Petru 1:3)

IMAGINEA 3

Creștinul nostru, străin și călător, așa cum l-am descoperit în prima epistolă scrisă de apostolul Petru, își
continua călătoria sa spre cer. Iar atunci când călătorești, dacă nu știi drumul, ai nevoie de o hartă și de o
busolă. Harta îți arată drumul bun, iar busola îți indică nordul așa încât să nu te rătăcești sau dacă te-ai
rătăcit să găsești iarăși drumul. Călătoria se desfășoară pe pământ, dar pentru că ea are ca destinație cerul,
creștinul are nevoie de o altfel de hartă și de o altfel de busolă. Biblia este atât harta cu traseul drumului
spre cer, cât și busola. În Biblie, prin cunoașterea mesajului lui Dumnezeu și „prin cunoașterea Celui ce nea chemat prin slava și puterea Lui”, descoperim că ne-a fost dăruit „tot ce privește viața și evlavia” . În felul
acesta avem și harta și busola.
Tot așa acești creștini, din cauză că trăiau ca străini și erau împrăștiați în toate aceste regiuni, aveau nevoie
de o hartă și de o busolă în călătoria lor spre ceruri, și anume Biblia.

APLICAȚIE – În Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, avem tot ce ne-a dăruit Dumnezeu pentru a ajunge în
Împărăția lui Dumnezeu. E bine să ai o hartă și o busolă atunci când ești într-o călătorie, dar trebuie să le și
folosești! Dacă nu deschizi harta să studiezi drumul, degeaba o ai în buzunar, te vei rătăci cu siguranță. Și
degeaba ai o busolă în buzunar dacă nu o folosești să afli care este nordul, care este adevărul.
Așa este și cu Biblia. Apostolul Petru a spus că „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața
și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui”. Cum avem tot ce privește viața
și evlavia? Răspunsul îl avem în versetul de memorat de astăzi: „prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin
slava și puterea Lui”. Biblia nu este doar cartea prin care cunoaștem voia lui Dumnezeu, Biblia este cartea
lui Dumnezeu despre Sine Însuși. Fiecare om, chiar și tu, are nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu pentru a
avea viața veșnică, pentru că „viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu”. (Ioan 17:3)
Ai tu o Biblie care să fie harta și busola pentru viața ta? Ai început tu să o folosești citind încet încet din ea,
cu ajutorul părinților, bunicilor, sau poate chiar tu singur, dacă ai învățat să citești?
(Prezentarea unei hărți și a unei busole, împreună cu câteva explicații despre cum se folosesc, ar putea fi o
activitate practică interesantă pentru copii.)

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 15
2 Petru 1:12-21

MEMOREAZĂ

2 Petru 1:20-21
„...mai întâi de toate, să știți
că nici o prorocie din
Scriptură nu se tâlcuiește
singură. Căci nici o prorocie
n-a fost adusă prin voia
omului; ci oamenii au vorbit
de la Dumnezeu, mânați de
Duhul Sfânt.”
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!

149

1&2 PETRU / LECȚIA 15
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 15
2 Petru 1:12-21

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 15
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

2 PETRU 1:20-21

„...mai întâi de toate, să știți că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură.
Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu,
mânați de Duhul Sfânt.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Creștinul nostru, străin și călător, a aflat din Biblie că Dumnezeu i-a dăruit „tot ce
privește viața și evlavia” și că toate le poate avea „prin cunoașterea Celui ce ne-a
chemat prin slava și puterea Lui” (2 Petru 1:1). Meditând la ceea ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu,
creștinul și-a adus aminte de un personaj biblic din seminția lui Levi, din familia lui Aaron și, care preot fiind,
a ajuns „un cărturar iscusit în Legea lui Moise, dată de Domnul, Dumnezeul lui Israel”. El a trăit în vremea
robiei babiloniene. Oare despre cine să fie vorba? Numele lui era Ezra, iar Biblia ne spune următoarele
despre el: „Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească Legea Domnului.” (Ezra 7:6, 10a) În timp
ce ședea la masă să mănânce, creștinul se gândea la exemplul acestui mare învățat, om al Cărții Sfinte, și
se întreba ce ar trebui să facă pentru ca și sufletul lui să se hrănească. Nu poți mânca fără să te rogi! Dar
ce ar trebui să conțină rugăciunea la masă, atât cu privire la pâine, cât și cu privire la Biblie?! Domnul Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i-a răspuns astfel diavolului atunci când acesta L-a ispitit: „Este scris: «Omul
nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.»” (Matei 4:4)

IMAGINEA 1

IMAGINEA 2

După ce a terminat de mâncat, creștinul a privit spre Biblie și a deschis-o. În acel
moment și-a adus aminte de rugăciunea unui psalmist care spune așa: „Fă bine robului

Tău, ca să trăiesc și să păzesc Cuvântul Tău! Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!”
(Psalmul 119:17-18) Când citești Biblia este important să te rogi. Ce ar trebui să conțină rugăciunea ta în
acele momente? Creștinul și-a amintit și cuvintele apostolului Simon Petru: „să știți că nici o prorocie din

Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit
de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt” . (2 Petru 1:20-21)
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Astfel, citind Noul Testament, creștinul cerceta totul în lumina candelei Vechiul Testament, ca să vadă
unde și ce spuneau prorocii lui Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Dar ca să poți sta la masa de studiu
trebuie ca mintea și inima ta să dorească să studieze. Timpul trece foarte greu când studiezi Biblia, dacă
nu îți place. Dar timpul va trece foarte repede atunci când îți place să studiezi Biblia. „Cât de mult iubesc
Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea”. (Psalmul 119:97)
Dar de ce trebuie citit și studiat Cuvântul lui Dumnezeu? Creștinul nostru și-a adus
aminte de vorbele Domnului Isus Hristos, spuse iudeilor: „Cercetați Scripturile, pentru
că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39), sau cu altă
ocazie de vorbele spuse ucenicilor Săi: „«Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se

IMAGINEA 3

împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi.” Atunci le-a deschis
mintea, ca să înțeleagă Scripturile.»” (Luca 24:44-45) Dar, știați că în vremea Domnului Isus, erau scrise
doar cărțile Vechiului Testament? Cu alte cuvinte, Domnul Isus le spunea iudeilor că toate scrierile
Vechiului Testament vorbeau despre El, Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

La fel stau lucrurile și în ce privește Noul Testament! În el citim relatările unor martori oculari despre viața,
moartea și învierea Domnului Isus Hristos, așa cum ne spune și apostolul Ioan: „Ce era de la început, ce am

auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții,
pentru că viața a fost arătată, și noi am văzut-o, și mărturisim despre ea, și vă vestim viața veșnică, viață
care era la Tatăl, și care ne-a fost arătată; - deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi
să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos.” (1 Ioan 1:1-3)
Oare când a spus Petru Domnului Isus Hristos: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei
colibi”? Ascultați cu atenție ce scrie Evanghelistul Matei în capitolul 17:1-8. Apostolul Petru a văzut și a
auzit toate aceste lucruri și a înțeles că ele erau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. De aceea, el amintește
destinatarilor săi: „v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-

ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci
El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un
glas, care zicea: «Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.» Și noi înșine am auzit acest
glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel Sfânt.” (2 Petru 1:16-18) Cele patru Evanghelii scrise de
Matei, Marcu, Luca și Ioan se bazează pe mărturiile unor martori oculari, adică pe mărturiile unor oameni
care au văzut cu ochii lor cele relatate.

Cu capul plecat în rugăciune, cu o mână pe Cuvântul lui Dumnezeu și cu o mână deschisă ridicată spre cer,
creștinul se ruga: „Învățăturile Tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei.” (Psalmul 119:24), „Învățăturile
Tale sunt moștenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele.” (Psalmul 119:111)

APLICAȚIE – Atunci când mergi prin întuneric te poți împiedica, poți cădea, te poți chiar rătăci. Când mergi
prin întuneric nu ajută să bombăni împotriva întunericului, nu folosește să protestezi împotriva
întunericului pentru că el nu va pleca de la tine de bună voie, ci trebui să îl alungi. Întunericul înconjoară nu
doar lumea văzută, ci și lumea spirituală nevăzută. Cum să alungi întunericul? Simplu! Aprinzi o lumină!
Psalmistul care a compus Psalmul 119, mânat de Duhul Sfânt, a scris: „Cuvântul Tău este o candelă pentru
picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea.” Atunci când este întuneric în mintea și inima ta, aprinde o
Lumină, aprinde lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Acest Cuvânt ni-l prezintă pe Domnul Isus Hristos, care
spunea despre El Însuși: „Eu Sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va
avea lumina vieții.” (Ioan 8:12).
Citești tu Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu? Sau îți citesc părinții și bunicii tăi? I-ai rugat tu pe ei să îți
citească?!

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 16
2 Petru 2:1-22

MEMOREAZĂ

2 Petru 2:1b
„[...] între voi vor fi învățători
mincinoși, care vor strecura
pe furiș erezii nimicitoare, se
vor lepăda de Stăpânul, care
i-a răscumpărat.”
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 16

2 Petru 2:1-22

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 16
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

2 PETRU 2:1b

„[...] între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se
vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

În a doua scrisoare a apostolului Petru către cei care „au căpătat o credință de același
preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2
Petru 1:1), el le-a scris că Dumnezeu „ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia” (2 Petru 1:3), și că toți
profeții au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Dar oare ce altceva le-a mai scris apostolul Petru
destinatarilor săi? De data aceasta aflăm despre o atenționare foarte serioasă: „[...] între voi vor fi

IMAGINEA 1

învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a
răscumpărat”. (2 Petru 2:1) Uau! Acesta este un lucru foarte serios și grav!

Continuându-și călătoria, creștinul a auzit la un moment dat un zgomot specific unei turme de oi. Privind
în urma lui, a văzut o turmă care se apropia. Atunci și-a amintit de un personaj biblic din seminția lui Iuda,
din casa lui Obed și din familia lui Isai, care era din Betleem și care a ajuns împărat. Oare despre cine să fie
vorba? Da, era David, păstorul ajuns împărat, care își apăra turma de orice pericol: „Și când un leu sau un

urs venea să-i ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam, și-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica
împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam, și-l omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul” (1 Samuel

17:34b-36a). Creștinul nostru și-a imaginat că și păstorul turmei pe care o vedea este unul deosebit
precum David. Într-adevăr, păstorul mergea cu turma, avea un toiag în mâna stângă, dar... dar și o sticlă
de băutură în mâna dreaptă, mergea cam împleticit, iar la brâu avea ca o pungă cu bani și un cuțit lung. Ce
fel de păstor este acesta, unul adevărat sau unul fals? Dar stai, în mijlocul turmei era un animal care părea
a fi o oaie, dar care nu era, avea blană de oaie, dar nu era blana lui. Ce să fie? Măi să fie! Privind atent,
creștinul s-a luat cu mâna de cap! Aoleu, era un lup îmbrăcat cu o blană de oaie! „Vai de mine!”, se gândea
creștinul. „Vai de mine! Păstor mincinos, oaie mincinoasă! Oare ce o să mai văd?”

IMAGINEA 2

Frământat de cele văzute, creștinul s-a așezat pe un bolovan la marginea drumului, și
urmărea cu privirea păstorul fals și lupul îmbrăcat în haine de oaie din mijlocul turmei.
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Stând acolo, creștinul și-a amintit cuvintele Domnului Isus Hristos: „Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin
la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori.” (Matei 7:15)
„Cum se poate întâmpla așa ceva?”, se întreba el, amărât de ceea ce văzuse. Gândurile nu-i dădeau pace.
Dintr-o dată și-a ridicat privirea înspre cer și parcă s-a luminat. Și-a amintit de marele proroc al lui
Dumnezeu, Ilie, care a trăit în vremea împăratului Ahab. Prorocul Ilie a cerut împăratului Ahab să adune pe
muntele Carmel pe toți prorocii mincinoși, „pe cei patru sute cincizeci de proroci ai lui Baal, și pe cei patru
sute de proroci ai Astarteei” (1 Împărați 17:19) care mâncau la masa Izabelei, soția lui Ahab. (Povestirea
relatată 1 Împărați 17:17-40 ar trebui citită copiilor de povestitor.) Prorocul Ilie a provocat poporul care se
lăsa călăuzit de prorocii mincinoși, zicându-le: „Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele?
Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El; iar dacă este Baal, mergeți după Baal!” (1 Împărați 17:21)
Cine este adevăratul dumnezeu: Domnul Dumnezeul lui Israel sau Baal? Acolo, pe Carmel, a avut loc
confruntarea între adevăr și minciună, între Domnul Dumnezeul lui Israel și Baal, între prorocul Domnului
și cei patru sute de proroci ai lui Baal. Domnul a coborât foc din cer, ca răspuns la rugăciunea lui Ilie:

„Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel! Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu
sunt slujitorul Tău, și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultămă, ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și să le întorci astfel inima
spre bine!” (1 Împărați 17:36a-37) Acolo, pe muntele Carmel, a învins adevărul, a învins adevăratul
Dumnezeu care este Domnul.

Creștinul nostru a povestit familiei sale toate cele prin care a trecut și, împreună, au
decis să-și umple inima cu „adevărul” despre care vorbea Domnul Isus Hristos
„Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17). Astfel, cu inima și gândul la adevăr,
cu Biblia în mână, ei și-au continuat drumul împreună. Au ajuns într-un târg și, apropiindu-se, au văzut de
departe un om care vorbea. Apropiindu-se ca să-l asculte, au văzut ceva ce le-a atras atenția! Omul care
vorbea ținea în mâna o Biblie, dar ea era cu capul în jos. Într-adevăr, în spatele predicatorului se vedea o
cruce mare, dar Biblia din mâna lui era răsturnată. Creștinul a ascultat atent, și a auzit o Evanghelie
răsturnată, de fapt o altfel de evanghelie, o evanghelie mincinoasă. Predicatorul îi îndemna pe oameni să
își răscumpere păcatele: doi lei pentru o minciună, 4 lei pentru două minciuni, 5 lei pentru un ou furat, 300
lei pentru un bou furat...

IMAGINEA 3

„De unde a scos predicatorul această învățătură?”, se întreba creștinul. Nu îi venea să creadă! Și-a amintit
apoi cuvintele apostolului Pavel: „se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma; și se vor scula
din mijlocul vostru oameni, care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.”
(Faptele Apostolilor 20:29-30). Creștinul vedea cu ochii lui împlinirea acestor cuvinte, iarăși și iarăși, de ani
de zile. Două lucruri grave a înțeles creștinul nostru: cei care propovăduiesc minciuna „vor face să cadă
asupra lor o pierzare năprasnică.” (2 Petru 2:1b), și că „Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și, din pricina
lor, calea adevărului va fi vorbită de rău” (2 Petru 2:2). „Vai de mine! Ce este de făcut?”, se întreba el.

APLICAȚIE – Nu e nevoie să știi toate minciunile din lume, ci trebuie să cunoști adevărul și atunci minciuna
va ieși la iveală. Nu trebuie să crezi tot ce auzi, ci asemenea credincioșilor din Berea care „aveau o inimă mai
aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să
vadă dacă ce li se spunea, este așa.” (Faptele Apostolilor 17:11), cercetează tot ce auzi pentru a verifica
dacă este adevărat sau nu. În plus, un om care minte nu te poate învăța despre adevăr, iar un om care nu
ascultă nu te poate învăța despre ascultare; fii atent mai degrabă la faptele lor, așa cum spunea și Domnul
Isus Hristos: „Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt

niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din
mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face
roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.” (Matei 7:15-18)

Dar, atenție, nu te juca nici tu cu minciuna, ci fugi de ea, pentru că „Buzele mincinoase sunt urâte Domnului,
dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți.” (Proverbe 12:22). Așadar, caută adevărul și nu spune minciuni,
nu crede tot ce ți se spune și fii atent nu doar la vorbele celor pe care îi asculți, ci și la faptele lor.

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 17
2 Petru 3:1-18

MEMOREAZĂ

2 Petru 3:11-12a
„...fiindcă toate aceste lucruri
au să se strice, ce fel de
oameni ar trebui să fiți voi,
printr-o purtare sfântă și
evlavioasă, așteptând și
grăbind venirea zilei lui
Dumnezeu […]?”
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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POVESTEA Lecției 17

2 Petru 3:1-18

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – 1&2 Petru – legată de paragraful studiat
conform calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale.
Povestea lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor,
copiii interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege
imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 17
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?,
Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată,
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

2 PETRU 3:11-12a

„...fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o
purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu […]?”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și

versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Ultima lecție primită de creștinul nostru și de familia lui a fost una grea! Adevărul și
minciuna circulă în lume, dar fiecare este dator și liber să aleagă cu ce își umple inima și
mintea. În plus, ca să deosebești minciuna de adevăr, nu trebuie să știi toate minciunile din lume, trebuie
doar să știi adevărul și atunci minciuna va ieși la iveală, trebuie ca adevărul să-ți fie brâu și sabie și atunci
minciuna va fi învinsă. De aceea, creștinul nostru a hotărât că cel mai important lucru este ca el și casa lui
să-și umple inima cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare membru al familiei citea în Biblia lui:
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea.” (Coloseni 3:16a)

IMAGINEA 1

Privind spre bolta înstelată și încercând să descopere constelațiile despre care învățase la școală, și-a adus
aminte de cuvintele psalmistului: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea

mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe,
fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul, și glasul lor merge până la
marginile lumii” (Psalmul 19:1-4). Ce mare ești, Doamne! Și apoi și-a adus aminte de cuvintele altui
psalmist: „Când privesc cerurile-lucrarea mâinilor Tale - luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: „Ce este
omul, ca să Te gândești la el? Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă?” (Psalmul 8:3-4)
Brusc și-a făcut loc o întrebare! Dacă cerurile fac un lucru atât de important, ce să însemne cuvintele
prorocului Isaia: „Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou.” (Isaia 65:17)? Alte întrebări au dat năvală:
„Dar cine va avea parte de pământul nou și de cerurile noi?”, „Trebuie să facem ceva acum, ca să ne
bucurăm atunci de ele?”
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Dacă Domnul Dumnezeu pregătește ceruri noi și un pământ nou, așa cum scria și
apostolul Petru că „după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care
va locui neprihănirea” (2 Petru 3:13), atunci cum ar trebui trăită viața acum? Cum să nu uităm ce așteptăm?

IMAGINEA 2

Creștinul și familia lui au pornit din nou în călătoria lor, ca străini și călători pe acest pământ. Creștinul a
hotărât un al doilea lucru important și anume acela că el și casa lui își vor trăi viața fiind sare în mijlocul
stricăciunii, așa cum spunea Domnul Isus: „Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul,

prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară,
și călcată în picioare de oameni.” (Matei 5:13). Dar lumea are nevoie și de lumină în mijlocul întunericului:
„Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind
lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă ” (Matei 5:14-15).
Indiferent de stricăciunea din jurul lor sau de întunecimea din preajma lor, creștinul și familia lui au decis să
țină cont de cuvintele Domnului Isus Hristos: „Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca
ei să vadă faptele voastre bune, și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Matei 5:16)

Și-au continuat drumul și, în călătoria lor, au întâlnit stricăciuni de tot felul și un întuneric deosebit de
întunecos în care oamenii din lume se afundă. Dar, prin viața lor eliberată de stricăciune și de întuneric, ei
au mărturisit că așteaptă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu și de aceea cuvintele apostolului Simon
Petru răsunau în inimile lor: „...fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți

voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu […]?”

Al treilea lucru important pe care creștinul și familia lui l-au hotărât este ca ei să spună
și altora Vestea Bună a mântuirii prin Isus Hristos Domnul, să mărturisească cu gura lor
despre mântuirea care poate fi căpătată în dar. Ei au început să dăruiască și altora Cuvântul lui Dumnezeu
care este o candelă pentru picioarele celui care crede, o lumină pe cărarea celui care-L primește. Astfel, au
început să vorbească și altora despre Domnul și Mântuitorul lor, despre mântuirea prin credință, despre
iertarea păcatelor, despre viața veșnică, despre vieți transformate. Unii ascultau mesajul și îl primeau pe
Hristos în inima lor. Alții, sfidători, nu aveau nevoie de o altă viață, ci erau mulțumiți cu cea pe care o aveau.
Alții erau chiar dușmănoși... Nu conta! Cuvintele Domnului Isus Hristos răsunau: „pe orișicine Mă va
mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri”. (Matei 10:32)

IMAGINEA 3

Călătorii noștri și-au continuat drumul fiind martori ai Domnului Isus Hristos prin vorbe și prin fapte, în
timp ce cuvintele apostolului Simon Petru răsunau în inimile lor: „...fiindcă toate aceste lucruri au să se

strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind
venirea zilei lui Dumnezeu […]?”
De ce oare aveau toți patru câte o undiță la rucsacurile lor?!

APLICAȚIE – Ce este de făcut „...fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți
voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu […]”?
În primul rând, crede în Isus Hristos din toată inima ta, primește-l ca Domn și Mântuitor al tău personal.

„Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. Cine are
pe Fiul, are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi,
care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică.” (1 Ioan 5:11-13). Fii un credincios autentic!

În al doilea rând, prin viața ta schimbată prin credința în Isus Hristos și prin cuvintele gurii tale izvorâte
dintr-o inimă curățită și sfințită prin jertfa lui Hristos, împlinește cuvintele din Evanghelia după Marcu
16:15-16: „Duceți-vă în toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va
boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.”, dar și cuvintele Domnului Isus Hristos din cartea
Faptele Apostolilor: „voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori
în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, și până la marginile pământului” (Fapte 1:8). Fii un martor autentic!
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RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.
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PARTITURA 1

1 Petru 1:5

PARTITURA 2

1 Petru 1:15-16
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PARTITURA 3

1 Petru 2:5

PARTITURA 4

1 Petru 2:11
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PARTITURA 5

1 Petru 3:9

PARTITURA 6

1 Petru 4:8
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PARTITURA 7

1 Petru 5:4

ANEXE

PARTITURA 8
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2 Petru 1:3

