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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? 
Lecțiile pentru această grupă de vârstă presupun interacțiunea directă cu textul biblic și urmăresc 
citirea atentă a pasajului biblic asociat lecției, urmat de parcurgerea unui paragraf din acest pasaj 
folosind întrebările de observare. Scopul observării textului folosind semnele convenționale (vezi mai 
jos) nu este acela de a „picta” textul, ci de a încetini ritmul și a ne deprinde să „vedem” cât mai mult 
din ceea ce spune paragraful observat. Paragraful observat cu atenție și complet facilitează găsirea 
mesajului central, identificarea accentelor prin observarea elementelor repetitive, etc. Pe măsură ce 
observarea textului biblic este bine sedimentată, se pot adăuga treptat elemente de interpretare. 
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 folos și să ajute întreaga familie, mari și mici, la închinare, încurajare, îndemnare, etc.  
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. 
Exercițiile propuse au menirea de a-i expune pe copii odată în plus textului scris al Scripturii și pot fi 
folosite ca activitate individuală pe parcursul unei săptămâni. 

Semn Întrebări de observare 

 sau  

, ,  

CINE? – personaje – nume proprii sau personaje necunoscute (unul sau doi 
oameni stilizați funcție de număr; D, sau IH sau DS încercuit dacă este vorba de 
una din cele trei Persoane ale Sfintei Treimi; alte semne convenționale hotărâte) 

 CE? – acțiunile personajelor – verbe la diferite diateze, moduri și timpuri (o 
săgeată dublă orizontală) 

 UNDE? – locul unde se desfășoară acțiunile – context geografic (o casă stilizată) 

 CÂND? – timpul când se desfășoară acțiunile – context istoric (un ceas stilizat) 

 CUM? – modul sau felul cum se desfășoară acțiunile (o săgeată șerpuită) 

 DE CE? – CAUZA desfășurării acțiunilor (un cerculeț din care pornește o săgeată 
simplă orizontală), sau 

 

SCOPUL desfășurării acțiunilor (o săgeată care se termină într-un 
cerculeț) 

 

Semn  Întrebări de interpretare 

 

CE? – întrebare de interpretare de definire, care caută și cere o definiție a termenilor 
utilizați sub inspirația Duhului Sfânt: Ce înseamnă ce este scris? Cum se definește 
acest substantiv, acest verb, acest cuvânt? 

 

DE CE? – întrebare de interpretare de raționament, care caută să afle înlănțuirea 
pentru a descoperi logica gândirii insuflate de Duhul Sfânt: De ce a fost scris? De ce 
de acolo, spre acolo? Care este raționamentul, logica celor menționate? Care este 
tâlcul celor scrise? 

 

CUM? – întrebare de interpretare de implicație, care caută să afle care sunt 
consecințele, care sunt aplicațiile spre care construiește Duhul Sfânt: Care să fie 
consecința? Care să fie implicația celor menționate în text? Cum se aplică cele scrise 
într-un plan general, dar și într-un plan personal? 



 

Cuprinsul Lecțiilor 
1 & 2 Petru 

Lecția 1 

1 Petru 1:1-2 

VM 1 – 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.” 

Lecția 2 

1 Petru 1:3-9 

VM 2 – 1 Petru 1:5  

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

Lecția 3 

1 Petru 1:10-12 

VM 3 – 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.” 

Lecția 4 

1 Petru 1:13-25 

VM 4 – 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».” 

Lecția 5 

1 Petru 2:1-10 

VM 5 – 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.” 

Lecția 6 

1 Petru 2:11-25 

VM 6 – 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.” 

Lecția 7 

1 Petru 3:1-7 

VM 7 – 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.” 

Lecția 8 

1 Petru 3:8-12 

VM 8 – 1 Petru 3:9 

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

Lecția 9 

1 Petru 3:13-17 

VM 9 – 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.” 



6  CUPRINS 

Lecția 10 

1 Petru 3:18-4:11 

VM 10 – 1 Petru 4:8 

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

Lecția 11 

1 Petru 4:12-19 

VM 11 – 1 Petru 4:14 

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

Lecția 12 

1 Petru 5:1-4 

VM 12 – 1 Petru 5:4 

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

Lecția 13 

1 Petru 5:5-14 

VM 13 – 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.” 

Lecția 14 

2 Petru 1:1-11 

VM 14 – 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.” 

Lecția 15 

2 Petru 1:12-21 

VM 15 – 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.” 

Lecția 16 

2 Petru 2:1-21 

VM 16 – 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.” 

Lecția 17 

2 Petru 3:1-18 

VM 17 – 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 […]?” 



 

LECȚIA 1 
1 Petru 1:1-2 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 1:1-25. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

1 Petru 1:1. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin 

Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, 

2. după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea 

și stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul și pacea să vă fie înmulțite! 

• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ 

 

• Care sunt cele trei persoane menționate în acest verset și ce ni se spune despre fiecare? 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 

 

1 PETRU 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.” 
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Persoana Ce se spune... 
  
  
  

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul ales1? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ al 
limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Cine este autorul epistolei și cum se prezintă el pe sine? (1 Petru 1:1) # Notează trei detalii pe 
care le cunoști despre autor din întâmplările relatate în Noul Testament. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Cine sunt destinatarii epistolei și ce ni se spune despre ei? # Ce poți spune despre niște oameni 
prezentați ca fiind străini și împrăștiați? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Cum au fost aleși destinatarii, sau care a fost criteriul alegerii lor, așa cum aflăm din 1 Petru 
1:2a? # Cum a fost dat să fie răstignit Domnul Isus Hristos? (citește Fapte 2:22-23) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Prin ce sau cum ne spune apostolul Petru că au fost aleși destinatarii epistolei? (1 Petru 1:2b) # 
Citește Romani 6:20-22 și Ioan 17:17 și scrie două lucruri despre sfințire.  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. În vederea a ce este făcută alegerea, sau care este scopul alegerii? (1 Petru 1:2c) # Citește 1 
Samuel 15:22 și notează ce afli despre ascultare. # Care este soluția pentru păcat, pentru 
neascultarea de Dumnezeu? (citește Efeseni 1:7, 1 Ioan 2:1-2) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
1 În latină „electus”, în greacă „eklektos”. 
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INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ2 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

aleși […] după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre 

ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Vom alege ca temă numele „Dumnezeu” (în greacă „theos”). Citește paragraful 1 Petru 1:1-
2:10 și notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
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.  
Iar dacă ascultarea este frântă din cauza păcatului, sângele Domnului Isus Hristos îl curăță dacă 
își mărturisește păcatul. Asiguratorul, adică Sfânta Treime, pune la dispoziția asiguratului, adică 
a creștinului, absolut tot ce are nevoie pentru o călătorie sigură! 

Totuși, ce îl poate împiedica pe un creștin în călătoria sa și ce trebuie să facă pentru a înlătura 
piedicile apărute pe drum? Citește 1 Ioan 1:8-10 și reamintește-ți versetul de memorat înainte 
de a răspunde. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 

1 Petru 1:1-2 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 1:1-2, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

1 Petru 1:1. Petru, ___________________ al lui Isus Hristos, către ___________________ care trăiesc 
ca ___________________, împrăștiați prin Pont, ___________________, Capadocia, Asia și Bitinia, 
2. după ___________________ mai dinainte a lui Dumnezeu ___________________, prin sfințirea 
___________________ de Duhul, spre ascultarea și _____________________ cu sângele lui Isus 
___________________: Harul și ___________________ să vă fie ________________________! 

/ Pavel / stropirea / uneltită / aleșii / Galați / Hristos / Bunătatea / știința / înmulțite / ucenic / 
străini / votații / Tatăl / Petru / pacea / apostol / teologia / venetici / lucrată / dospite / Galatia 
/ ungerea / 

Cuvântul corect 
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1 Petru 1:1-2 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 1:1a 1 Petru 1:1b 1 Petru 1:2 

Petru,  

diacon al lui  

Isus Hristos, 

către aleșii care… 

Petru, […] 

către aleșii care trăiesc ca 

cetățeni, risipiți prin Pont, 

Galateni, Capadocia, Africa și 

Bitinia... 

...după știința mai dinainte a 

lui Dumnezeu Tatăl, prin 

sfințirea lucrată de Duhul, 

spre ascultarea și stropirea 

cu sângele lui Isus Hristos...  

A F A F A F 
 

Știai că... 
...Petru este cel mai „celebru” ucenic al Domnului Isus? Ce ne spune Biblia despre viața și 
activitatea apostolului Petru? 

Autorul acestei scrisori este cel mai cunoscut ucenic al Domnului Isus: Simon Petru. Simon 
este numele dat de părinți și înseamnă „ascultare”. Domnul Isus îi schimbă numele în 
Cephas, adică piatră în limba aramaică, sau Petros în greacă (Ioan 1:40-44). Era originar din 
Galileea, din cetatea numită Betsaida, care era situată la nordul Mării Galileii. Simon și 
Andrei, fratele lui, erau pescari, de aceea chemarea Domnului Isus pentru ei a sunat astfel: 
„Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:18-20). Petru este cel care 
afirmă pentru prima dată convingerea ucenicilor cu privire la cine este Isus: „Tu ești 
Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” (Matei 16:16). A fost un om „pripit în acțiuni, gata să 
treacă în extrema cealaltă când constata că a greșit”1, așa cum s-a întâmplat în seara când 
Domnul Isus le-a spălat picioarele. Avea o părere bună despre sine așa că i-a spus Domnului 
Isus: „chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire eu nu voi avea” (Marcu 14:29). „Lepădarea 
sa de Isus nu a fost rezultatul unei acțiuni premeditate și fără îndoială nu a fost săvârșită din 
răutate, ci mai degrabă într-un moment de panică” 1, dar tot el este cel care atunci când și-
a dat seama de lipsa sa de loialitate față de Domnul Isus „a ieșit afară și a plâns cu amar” 
(Matei 26:75b). După înviere, Domnul Isus, a avut grijă să-i reînnoiască chemarea de a-L 
Sluji: „Paște oile Mele!... Vino după Mine” (Ioan 21:17b, 19b). Ba mai mult, Domnul Isus îi 
spune lui Petru că va fi ucis și că prin moartea lui Îl va proslăvi pe Dumnezeu (Ioan 21:19a). 

1Merrill C. Tenney, Noul Testament – O privire de ansamblu, 1981, Editura Adevărul, pag. 316-317. 

Adevărat sau Fals? 
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Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul 
alăturat, dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de 
utilizare a codului. 

Î N                       

e4 c2  a5 b6  a1 d4 a5 c1               
                        

             ,           

c6 e2 d1 a3 d3 c1 c4 e2 c6 a1 c6 a5 a1   c4 c6 b3 c2      
                        

        L U I ,             

d1 e3 c2 b1 a5 b6 a5  b6 d3 b3   b3 a5 c6 d2 a1 c6 a5 a1    
                        

         ,  D U P Ă          

c4 e2 a3 a1 d2 a5 b6 c3 c6   a4 d3 c4 e2          
                        

                     .   

a2 c3 b1 e2 e6 b3 b3 b6 a5  b2 a1 c6 d3 b6 d3 b3  d1 e2 d3    
                        

        1 : 7              

a5 a6 a5 d1 a5 c2 b3                  

 

...din toată Biblia 
 

Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 
ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 Carte din Biblie 
Personaj biblic 

masculin 
Personaj biblic 

feminin Loc din Biblie 

P    Pergam 

E      

T     

R   Rut  

U - Urie -  

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 1 





 

LECȚIA 2 
1 Petru 1:3-9 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 1:1-25. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

1 Petru 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după 

îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde 

vie, 

4. și la o moștenire nestricăcioasă, și neîntinată, și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri 

pentru voi. 

5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie 

descoperită în vremurile de apoi! 

6. În ea voi vă bucurați mult, cu toate că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină 

vreme, prin felurite încercări, 

7. pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși 

este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 

8. pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți, și vă bucurați cu o bucurie 

negrăită și strălucită, 

9. pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. 

• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ1 

• Versetul de memorat ne spune că cei credincioși sunt păziți, dar acest lucru nu se întâmplă 
oricum, sau fără un scop. Pentru a înțelege mai bine, răspunde la întrebările de mai jos. 

Ce anume îi păzește?  
Cum sunt păziți?  
Pentru ce sunt păziți?  

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul a păzi2? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ al 
limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Apostolul Petru își începe scrisoare printr-o rugăciune de laudă la adresa lui Dumnezeu care 
le-a pregătit celor născuți din nou o nădejde vie și o moștenire. Cum este descrisă această 
moștenire în rugăciunea apostolului Petru? (1 Petru 1:4) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce spune apostolul Petru despre destinatari, cum erau ei? (1 Petru 1:5) # Cine asigură protecția 
și cu ce? (1 Petru 1:5, Ioan 10:27-29) # Ce a cerut Domnul Isus Hristos Tatălui Său din ceruri 
conform Ioan 17:11-15? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Prin ce erau păziți destinatarii? (1 Petru 1:5). Citește Ioan 3:16-18 și 3:36 și notează ce trebuie 
să facă cineva pentru a avea viață veșnică, pentru a fi mântuit. 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 1 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 
2 În latină „custōdīre”, în greacă „phroureó”.  

1 PETRU 1:5 
„Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru 

mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Orice obiect de aur este de fapt un amestec între aur și alte metale (cupru, argint, platină). 
Încercarea prin foc a aurului urmărește separarea lui de celelalte metale și este, deci, o metodă 
de purificare a aurului. Ce ne spune apostolul Petru despre credință în comparație cu aurul (care 
este asemănarea și care este diferența)? (1 Petru 1:6-7) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Citește 1 Petru 1:7b și notează care sunt consecințele încercării credinței, atunci când va veni 
Domnul Isus Hristos. Ce vor dobândi credincioșii „ca sfârșit al credinței lor?” (1 Petru 1:9) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ3 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie 

descoperită în vremurile de apoi! 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Vom alege ca temă numele „Hristos” (în greacă „Christos”). Citește paragraful 1 Petru 1:1-2:10 
și notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

 
3 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Dumnezeu este Cel care prin învierea Domnului Isus Hristos îi naște din nou pe 
cei care cred în El (1 Petru 1:3b), Dumnezeu este Cel care le-a pregătit deja 
moștenirea (1 Petru 1:4) și tot Dumnezeu este Cel care îi păzește pe cei care 

cred în Domnul Isus Hristos în timpul călătoriei spre moștenirea promisă, adică mântuirea 
sufletelor lor (1 Petru 1:5,9). În ceea ce-L privește pe Dumnezeu, toate lucrurile sunt pregătite 
pentru o călătorie sigură.  

Ce trebuie să facă un om atât la începutul, cât și pe parcursul drumului, așa încât să ajungă în 
siguranță la ținta promisă, adică mântuirea sufletului? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
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Știai că... 
...destinatarii epistolei scrise de apostolul Petru locuiau în câteva regiuni? Oare unde erau 
ele situate? 

Apostolul Petru adresează această scrisoare 
creștinilor care trăiau în câteva provincii romane: 
Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Aceste 
provincii erau situate în regiunea cunoscută și astăzi 
sub numele de Asia Mică (Asia Minor). Acest nume a 
fost folosit pentru prima dată de istoricul creștin 
Paulus Orosius (375-418 d. Hr.) în lucrarea sa Șapte 
Cărți de Istorie Împotriva Păgânilor, pentru a deosebi 
vastul teritoriu al Asiei de această regiune, care 
fusese evanghelizată de apostolul Pavel. Armatele romane au început să cucerească acest 
teritoriu în anul 133 î.Hr. și după ce l-au stabilizat au contribuit în mod hotărâtor la 
dezvoltarea lui. În special orașele de pe coasta Mării Egee, cum era Efesul, și de pe malul 
Mării Negre au avut parte de o perioadă înfloritoare. În urma lucrării misionare desfășurate 
de apostolul Pavel și de alți creștini, în localitățile din regiunea Asiei Mici s-au format 
numeroase comunități de creștini, care pentru o vreme s-au bucurat de libertate. De altfel, 
în cartea Apocalipsa, Domnul Isus Cristos Însuși are câte un mesaj pentru bisericile din șapte 
localități ale Asiei Mici. Astăzi aceste regiuni sunt parte a Turciei și în multe din ele se mai 
pot vedea și ruinele unor amfiteatre și ale unor temple. 

(https://www.ancient.eu/Asia_Minor/, accesat în 26.12.2020)

 

 

1 Petru 1:3-9 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 1:3-9, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

1 Petru 1:3. Binecuvântat să fie ___________________, Tatăl Domnului nostru Isus 

___________________, care, după ___________________ Sa cea mare, ne-a născut din nou prin 

învierea lui Isus Hristos din morți, la o ___________________ vie, 

4. și la o moștenire ____________________________, și neîntinată, și care nu se poate 

___________________, păstrată în ___________________ pentru voi. 

5. Voi sunteți ___________________ de puterea lui Dumnezeu, prin ___________________, pentru 

mântuirea gata să fie _________________________ în vremurile de apoi! 

6. În ea voi vă _______________________ mult, cu toate că acum, dacă trebuie, sunteți 

_______________________ pentru puțină vreme, prin felurite ___________________, 

Cuvântul corect 
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7. pentru ca încercarea credinței ___________________, cu mult mai scumpă decât 

___________________ care piere și care totuși este cercat prin ___________________, să aibă ca 

urmare lauda, slava și ___________________, la arătarea lui Isus ___________________, 

8. pe care voi Îl ___________________ fără să-L fi văzut, credeți în El, ___________________ să-L 

vedeți, și vă bucurați cu o bucurie ___________________ și strălucită, 

9. pentru că veți ____________ _, ca sfârșit al credinței voastre, _______________ sufletelor voastre. 

 

/ Domnul / aurul / Dumnezeu / salvați / cinstea / ceruri / noastre / dobândi / întristați / galaxii / 
topitorie / îndurarea / Isus / câștiga / bucurați / ofili / foc / harul / nestricăcioasă / ascultați / 
cântați / credință / onoarea / iubiți / nădejde / valabilă / voastre / străjuiți / descoperită / religia 
/ veșteji / fără / adunarea / Hristos / Petru / păziți / mântuirea / încercări / Hristos / 

 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

C   E               ,      

a3 b3 c2 a5  a3 c6 a5 a4 a5  e4 c2  a6 b3 d3 b6   a1 c6 a5  
                        

             ;           

d4 b3 a1 e6 a1  d4 a5 e5 c2 b3 a3 e2   a4 a1 c6  a3 b3 c2 a5  
                        

                ,  N U     

c2 d3  a3 c6 a5 a4 a5  e4 c2  a6 b3 d3 b6   c2 d3  d4 a1  
                        

           ,             

d4 a5 a4 a5 a1  d4 b3 a1 e6 a1   a3 b3  c1 e3 c2 b3 a1    
                        

                        

b6 d3 b3  a4 d3 c1 c2 a5 e1 d3  c6 e2 c1 e3 c2 a5  c4 a5 d1 d2 a5 
                        

  .       3 : 3 6            

a5 b6   b3 c3 a1 c2                 

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 
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1 Petru 1:3-9 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 1:3 1 Petru 1:5 1 Petru 1:6 

Binecuvântat să fie 

Dumnezeu, Tatăl Domnului 

nostru Isus Hristos, care, 

după îndurarea Sa cea mare, 

ne-a născut din nou prin 

învierea lui Isus Hristos din 

morți, la o nădejde vie... 

Voi sunteți păziți prin 

credință, pentru mântuirea 

gata să fie descoperită în 

vremurile de apoi! 

În ea voi vă bucurați mult, cu 

toate că astăzi, dacă trebuie, 

sunteți întristați pentru 

multă vreme, prin felurite 

încercări... 

A F A F A F 

 

 

 

...din toată Biblia 
 

Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 
ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 Carte din Biblie 
Personaj masculin 

din VT 
Personaj biblic 

feminin 
Loc din Biblie 

C   Chetura  

I     

N     

S    Sucot 

T  Terah   

E     

 

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 2 



 

LECȚIA 3 
1 Petru 1:10-12 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 1:1-25. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

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.  

11. 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.  

12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi 

le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care 

chiar îngerii doresc să privească. 

• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 

 

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.” 
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• Despre ce au prorocit prorocii Vechiului Testament și ce anume au cercetat și căutat ei cu 
perseverență? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul proroc1? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ al 
limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Citește Numeri 12:6-8 și Evrei 1:1-2 și notează ce afli despre proroci. # Scrie cinci exemple de 
proroci despre care ai aflat din Vechiul Testament: doi proroci mari, doi proroci mici, dar și un 
proroc care nu a scris o carte a Vechiului Testament. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce au făcut prorocii și cum se numește vorbirea lor?  (1 Petru 1:10, 2 Petru 1:20-21) # Despre 
ce au vorbit prorocii din Vechiul Testament? (1 Petru 1:10; Romani 1:1-4; Luca 24:44-46) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Care sunt cei doi termeni folosiți de apostolul Petru pentru a identifica tema pe care au avut-
o în vedere prorocii din Vechiul Testament? (1 Petru 1:10) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Profeții despre care vorbește apostolul Petru au cercetat cu multă atenție scrierile Vechiului 
Testament pentru a înțelege mai multe cu privirea la venirea lui Mesia și lucrarea Lui. Citește Ioan 
5:39 și Matei 22:29 și notează ce spunea Domnul Isus Hristos despre importanța cercetării 
Scripturilor.  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 În latină „prophēta”, în greacă „prophētēs”, iar în slavonă „proroku”. 
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6. Ce au făcut prorocii din Vechiul Testament din tema mântuirii? # Cum căutau ei să afle despre 
această mântuire? (1 Petru 1:10; Matei 7:7-8; Ieremia 29:13) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ2 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta 

ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Vom alege ca temă cuvântul „Duh” (în greacă „pneuma”), cu referire la Duhul Sfânt. Citește 
paragraful 1 Petru 1:1-2:10 și notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici 
de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

 
2 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Profeții așteptau venirea lui Mesia și priveau înainte spre împlinirea planului de 
mântuire. Astăzi, noi celebrăm venirea lui Mesia pe pământ și privim în urmă la 
mântuirea pe care El a obținut-o pentru noi prin moartea și învierea Lui, după 

Scripturi. Citind și studiind Biblia, și noi astăzi, la fel ca prorocii din vechime, putem înțelege și 
primi harul mântuirii câștigate de Domnul Isus Hristos. 

Ce poate să îți dea cercetarea personală a Scripturilor și credința ta în ele? (Iosua 1:8; 2 Timotei 
3:15-17) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Citește episodul ispitirii Domnului Isus Hristos în pustie așa cum este relatat în Matei 4:1-11. Cum 
a răspuns Domnul Isus de fiecare dată ispitirilor diavolului? Tu cum poți face față ispitirilor și să nu 
păcătuiești? (Psalmul 119:10-11) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

1 Petru 1:10-12 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 1:10-12, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

Cuvântul corect 
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1 Petru 1:10. Prorocii, care au _________________________ despre Harul care vă era 

___________________ vouă, au făcut din mântuirea aceasta ___________________ cercetărilor și 

căutării lor __________________________. 

11. Ei ___________________ să vadă ce vreme și ce ________________________ avea în vedere 

___________________ lui Hristos, care era în ei, când ___________________ mai dinainte patimile lui 

___________________ și slava de care aveau să fie ___________________. 

12. Lor le-a fost ______________________ că nu pentru ei înșiși, ci pentru ___________________ 

spuneau ei aceste ______________________ pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au 

______________________ Evanghelia, prin Duhul Sfânt ___________________ din cer și în care chiar 

___________________ doresc să privească. 

 
/ Domnul / povestit / prorocit / heruvimii / Hristos / descoperit / supărătoare / cercetau / scopul 
/ Sfânt / păstrat / vedenie / urmate / trimis / revelat / Duhul / investigau / voi / sigilat / tâmplarul 
/ ținta / lucruri / chemat / vestea / Dumnezeu / împrejurări / sosit / Isus / îngerii / stăruitoare / 
vouă / propovăduit / 

 

Știai că... 
...cei despre care apostolul Petru vorbește numindu-i „prorocii care au prorocit” sunt 
profeții trimiși de Dumnezeu poporului Israel? Unde găsim cuvintele lor și care a fost 
scopul lui Dumnezeu cu ei? 

Când primii creștini făceau referire la Biblie, ei se refereau doar la Scripturile Ebraice, la ceea 
ce noi numim Vechiul Testament. Canonul Scripturii Evreiești conținea 24 de cărți 
organizate în trei părți mari. Prima era „Torah”, adică Legea sau Pentateuhul, și conținea 
cele Cinci cărți ale lui Moise (Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom). A doua era 
„Neviʾim” sau Profeții și conținea o parte din cărțile istorice (Iosua, Judecători, Samuel și 
Împărați) și cărțile profetice: Isaia, Ieremia, Ezechiel (profeții mari) și Cartea celor 
Doisprezece, care grupa profeții mici (Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, 
Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia, Maleahi). A treia secțiune era „Ketuvim” sau Scrierile și 
conține cărțile poetice (Psalmii, Proverbele, Iov, Cântarea Cântărilor) și alte scrieri istorice 
și profetice (Rut, Plângerile lui Ieremia, Eclesiastul, Estera, Daniel, Ezra-Neemia și Cronici). 
Vechiul Testament, așa cum îl avem noi, conține aceleași cărți și sunt așezate într-o altă 
ordine, unele din ele sunt împărțite în două (Samuel, Împărați, Cronici, Ezra-Neemia), iar cei 
12 profeți mici au fost separați. 
Scopul cu care Dumnezeu a trimis profeții nu a fost acela de a vesti viitorul, ci de a chema 
poporul Israel la pocăință, de a vorbi despre mântuirea pe care Dumnezeu o va da prin 
Mesia, adică Isus Hristos. Pocăința lor ar fi amânat pedeapsa, iar nepocăința lor ar fi grăbit 
pedeapsa. Mesajul profeților era o ultimă ofertă a harului lui Dumnezeu, care nu dorește 
moartea păcătosului, ci pocăința lui. 

(https://www.britannica.com/topic/Hebrew-Bible, accesat în 28.12.2020) 
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Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

 

   C A U T                  

d2 a5  a3 a1 d3 d2  a4 b3 c2  d2 c3 a1 d2 e2  b3 c2 b3 c1 a1  
                        

   ;                     

c1 a5 a1   c2 d3  c1 e2  b6 e2 d1 a1  d1 e2  c1 e2    
                        

                        

a1 a2 a1 d2  a4 a5  b6 a1  c4 c3 c6 d3 c2 a3 b3 b6 a5     
                        

    .                    

d2 a1 b6 a5   d1 d2 c6 e3 c2 b1  a3 d3 d4 e3 c2 d2 d3 b6    
                        

                ,        

d2 e2 d3  e4 c2  b3 c2 b3 c1 a1  c1 a5 a1         
                        

                        

a3 a1  d1 e2  c2 d3  c4 e2 a3 e2 d2 d3 b3 a5 d1 a3      
                        

          T A .            

e4 c1 c4 c3 d2 c6 b3 d4 a1  d2 a1             
                        

      1 1 9 : 1 0 - 1 1          

c4 d1 a1 b6 c1                    

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele 
în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele! 

 

Ă C E I R R E C T 
153:17 54:9 144:36 132:12 85:17 130:13 98:14 39:13 72:9 

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 

GĂSEȘTE CUVÂNTUL! 
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1 Petru 1:10-12 
Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 1:10 1 Petru 1:11 1 Petru 1:12 

Frații, care au vorbit despre 

Harul care vă era păstrat 

vouă, au făcut din mântuirea 

aceasta scopul cercetărilor și 

căutării lor perseverente. 

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. 

Lor le-a fost arătat că nu 

pentru ei înșiși, ci pentru alții 

spuneau ei aceste lucruri pe 

care vi le-au vestit ieri cei ce 

v-au propovăduit Evanghelia, 

prin Duhul Sfânt trimis din 

cer și în care chiar îngerii 

doresc să privească. 

A F A F A F 
 
 
 
 

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 Carte din Biblie 
Personaj biblic 

masculin 
Personaj biblic 
feminin din VT 

Loc din Biblie 

Ț  Țadoc Țeruia  

I     

N    Nob 

T     

A     

  

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 3 



 

 

LECȚIA 4 
1 Petru 1:13-25 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 1:1-25. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

1 Petru 1:13. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea 

în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos. 

14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în 

neștiință. 

15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. 

16. Căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu Sunt Sfânt”. 

17. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă 

cu frică în timpul pribegiei voastre; 

18. căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert 

de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, 

19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană. 

• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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MEMOREAZĂ1 

 

• De ce ni se cere să fim sfinți în toată purtarea noastră? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul sfânt2? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ al 
limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Identifică cele trei îndemnuri pe care apostolul Petru le adresează destinatarilor așa cum găsim 
scris în 1 Petru 1:13, iar apoi scrie în dreptul fiecărui îndemn felul în care îl înțelegi. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Care este îndemnul pe care îl adăugă apostolul în 1 Petru 1:14 și cum trebuiau ei să-l ducă la 
îndeplinire? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Cei cărora le scria apostolul Petru trăiseră odinioară în poftele firii pământești, iar acum el îi 
îndemna să trăiască altfel. Care era îndemnul pentru ei și ce aspect al vieții lor îl avea în vedere? 
(1 Petru 1:15) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Care este argumentul scriptural pe care apostolul Petru îl aduce în sprijinul îndemnului din 1 
Petru 1:15, așa cum citim în 1 Petru 1:16? Citește și Levitic 20:7-8, 26. 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 2 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 
2 În latină „sanctus”, în greacă „hagios”, în limba slavă „sventū” . 

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».” 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Care este al doilea argument adus de apostolul Petru pentru a-i motiva să trăiască în sfințenie, 
care este prețul plătit pentru răscumpărarea lor? (1 Petru 1:17-19) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ3 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

...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». 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Vom alege ca temă cuvântul „sfânt” (în greacă „hagios”). Citește paragraful 1 Petru 1:1-2:10 și 
notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Dumnezeul cel sfânt a cerut în vechime poporului Său, Israel, să fie sfânt. Dar 
oare nu pare această cerință imposibilă, sau din categoria „ușor de zis, greu de 
făcut”? 

Astăzi, prin apostolul Petru, toți credincioșii au aceiași poruncă. Dar, pe lângă argumentul 
sfințeniei lui Dumnezeu, Tatăl din ceruri, avem argumentul sângelui Domnului Isus Hristos, prețul 
nespus de mare plătit pentru răscumpărarea tuturor celor care își pun încrederea în El. În plus, El, 
Omul Isus Hristos, a trăit în sfințenie, în ciuda tuturor ispitelor de care a avut parte. 

Notează mai jos exemple de fapte specifice vârstei tale care arată o purtare sfântă, dar și fapte 
care arată o purtare condusă de poftele firii pământești. Încercuiește în coloana a doua acele 
fapte care apar cel mai frecvent în viața ta, iar apoi scrie un gând personal la punctul b.). 

1. Purtare sfântă 2. Purtare păcătoasă 
  
  
  
  
  

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
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1 Petru 1:13-19 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 1:13-19, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

1 Petru 1:13. De aceea, încingeți-vă ___________________ minții voastre, fiți _________________, și 

puneți-vă toată ______________________ în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus 

_________________. 

14. Ca niște copii ______________________, nu vă lăsați târâți în ___________________ pe care le 

aveați ___________________, când erați în neștiință. 

15. Ci, după cum Cel ce v-a ___________________ este Sfânt, fiți și voi ___________________ în toată 

_____________________ voastră. 

16. Căci este ___________________: „Fiți sfinți, căci Eu sunt ___________________”. 

17. Și dacă ___________________ ca Tată pe Cel ce ___________________ fără părtinire pe fiecare 

după ___________________ lui, purtați-vă cu frică în timpul ___________________ voastre; 

Știai că... 
...Dumnezeu este Cel care a spus: „Fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt!”? Cui a adresat El această 
poruncă? 

În mod curent cuvântul sfânt desemnează o persoană religioasă cu un comportament 
corect și cinstit. Pe de altă parte, în cultura ortodoxă sau catolică el desemnează o persoană 
care a fost canonizată, adică recunoscută oficial ca sfânt în urma vieții pe care a trăit-o și a 
minunilor pe care le-a făcut. Dar așa cum este folosit în Biblie, termenul sfânt înseamnă ceva 
sau cineva pus deoparte pentru Dumnezeu, pentru un anumit scop. Astfel, întâlnim acest 
cuvânt folosit cu privire la un anumit loc („este un pământ sfânt”, „locaș sfânt”), cu privire 
la o zi („sărbătoare sfântă”, Sabatul era sfânt), cu privire la o anumită tradiție („obicei 
sfânt”), cu privire la o substanță (untdelemn, tămâie), dar, cel mai des, termenul este folosit 
cu privire la oameni. Pentru prima dată Dumnezeu adresează porunca de a fi sfinți unui 
întreg popor, poporului Israel, așa cum este relatat în Levitic 11:44-45, 19:2 și 20:7-8. În 
toate cele trei situații acest îndemn este precedat și urmat de alte porunci prin care 
Dumnezeu urmărește să facă din poporul său, Israel, un popor cu totul special, aparte, pus 
deoparte, față de toate celelalte popoare dimprejur. Păzirea acestor porunci i-ar fi făcut cu 
totul deosebiți de toate celelalte popoare. Dumnezeu dorea ca poporul Israel să fie „o 
împărăție de preoți și un neam sfânt” (Exod 19:6), pentru a-L prezenta și reprezenta pe El în 
mijlocul popoarelor. Am putea spune că prin poporul Său, Dumnezeul Sfânt și Nevăzut 
devenea vizibil pentru toate popoarele. 

Cuvântul corect 
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18. căci știți că nu cu lucruri _____________________, cu argint sau cu aur, ați fost 

__________________________ din felul ___________________ de viețuire, pe care-l moșteniserăți de 

la ___________________ voștri, 

19. ci cu ___________________ scump al lui Hristos, ___________________ fără cusur și 
___________________ prihană. 
 
/ Petru / Sfânt / coapsele / trupul / părinții / chemat / spus / deșert / odihniți / Hristos / Jertfa / 
faptele / brâul / altădată / fără / pribegiei /  zadarnic / bunicii / nădejdea / Isus / vorbele / judecă 
/ auzitori / purtarea / cândva / pieritoare / sfinți / speranța / ascultători / dăltuit / chemați / 
Mielul / răscumpărați / poftele / Legii / scris / / treji / sângele / mântuire 
 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

 

        ,          -      

a4 a5  a1 a3 a5 a5 a1  e4 c2 a3 b3 c2 b1 a5 e6 b3  d4 e2    
                        

                       , 

a3 c3 a1 c4 d1 a5 b6 a5  c1 b3 c2 e6 b3 b3  d4 c3 a1 d1 d2 c6 a5  
                        

          ,          -    

a6 b3 e6 b3  d2 c6 a5 b4 b3  e5 b3  c4 d3 c2 a5 e6 b3  d4 e2  
                        

                       , 

d2 c3 a1 d2 e2  c2 e2 a4 a5 b4 a4 a5 a1  e4 c2  b2 a1 c6 d3 b6  
                        

                  ,  L A   

a3 a1 c6 a5  d4 e2  d4 a1  a6 b3  a1 a4 d3 d1   b6 a1   
                        

                        

a1 c6 e2 d2 a1 c6 a5 a1  b6 d3 b3  b3 d1 d3 d1        
                        

       .  1       1 : 1 3     

b2 c6 b3 d1 d2 c3 d1    c4 a5 d2 c6 d3          

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 
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1 Petru 1:13-19 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 1:13 1 Petru 1:14 1 Petru 1:17 

De aceea, încingeți-vă 

coapsele minții voastre, fiți 

treji, și puneți-vă toată 

nădejdea în harul, care vă va 

fi adus, la arătarea lui Isus 

Hristos. 

Ca niște copii cuminți, nu vă 

lăsați târâți în poftele pe care 

le aveați ieri, când erați în 

neștiință. 

Și dacă chemați ca Tată pe 

Cel ce judecă fără părtinire pe 

fiecare după faptele lui, 

purtați-vă cu frică în timpul 

pribegiei voastre. 

A F A F A F 

 

 
 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 
Carte din Vechiul 

Testament 
Personaj masculin 

din VT 
Personaj biblic 

feminin 
Loc din Biblie 

C     

O   Oholibama  

P  Pereț   

I     

L    Lachis 

  

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 4 



 

 

LECȚIA 5 
1 Petru 2:1-10 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 2:1-25. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

1 Petru 2:1. Lepădați, deci, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de 

clevetire;  

2. și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să 

creșteți spre mântuire,  

3. dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul.  

4. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu.  

5. Și 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.  

6. Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și 

cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine.”  

7. Cinstea aceasta este, deci, pentru voi care ați crezut! Dar pentru cei necredincioși „piatra pe 

care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului”;  

8. și „o piatră de poticnire, și o stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut 

Cuvântul, și la aceasta sunt rânduiți.  

9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam Sfânt, un popor pe care 

Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat 

din întuneric la lumina Sa minunată;  

10. pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu; pe voi, care 

nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ1 

 

• Cine sunt cei zidiți ca să fie o casă duhovnicească și cu ce sunt asemănați ei? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul preot2? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ al 
limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Recitește afirmațiile apostolului Petru din 1 Petru 1:15-19. Care sunt îndemnurile din 1 Petru 
2:1-3? # Care este metafora3 folosită de autor în 1 Petru 2:1-3 și care este înțelesul ei? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Cum este numit Domnul Isus Hristos în 1 Petru 2:4? # Cum a fost El pentru oameni și cum a 
fost El pentru Dumnezeu? 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 3 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 
2 În latină „sacerdos”, în greacă „hiereus” și „arhiereus” pentru mare preot. 
3 Metafora este o figură de stil (un fel de vorbire) care constă în a da unui cuvânt un înțeles nou pe baza unei comparații 
subînțelese. De ex. „Vocea ta este muzică pentru urechile mele”, „a avea nervi de oțel”, etc. 

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.” 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Cu ce sunt comparați cei ce cred în Domnul Isus Hristos? (1 Petru 2:5) # Care este paralela cu 
afirmația din 1 Petru 2:4? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Ce se face din pietre, din cărămizi? Ce se face din pietre vii? # Care sunt cele două lucruri pe 
care trebuie să le formeze împreună cei ce sunt „ca niște pietre vii”? (1 Petru 2:5) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Care era și este dezideratul lui Dumnezeu? (1 Petru 2:5, 9; Exodul 19:3-6) # Cine sunt cei în 
care se împlinește dezideratul lui Dumnezeu de a fi „o preoție sfântă” și „o preoție 
împărătească”? (1 Petru 2:5, 7a, 9) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ4 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

...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. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 
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• Vom alege ca temă numele „Isus” (în greacă „Iēsous”). Citește paragraful 1 Petru 1:1-2:10 și 
notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Din totdeauna Dumnezeu Și-a dorit un popor al Său. Mai întâi, Dumnezeu l-a 
ales pe Israel ca popor al Său, căruia i-a dat legi și porunci pe care trebuia să le 
asculte și astfel ei deveneau o „împărăție de preoți” în mijlocul celorlalte 

popoare. Dar cinstea de a fi o „împărăție de preoți” nu venea prin naștere, ci prin ascultarea de 
poruncile Domnului. (Exod 19:5-6) 

În Domnul Isus Hristos, „cinstea aceasta” de a fi preoți ai lui Dumnezeu este pentru toți cei care 
cred în El (1 Petru 2:7a), iar scopul lor este de a vesti „puterile minunate” ale lui Dumnezeu care i-
a chemat „din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 1:9). 

Crezi tu în Domnul Isus Hristos, ți-ai pus tu încrederea în El?    _________________________ 
• Dacă DA, care sunt lucrurile din viața ta la care trebuie să renunți pentru a fi o piatră vie, curată 

în casa Lui? (de ex. răutate, viclenie, înșelăciune, bârfă, etc – 1 Petru 2:1) 
• Dacă NU, ce trebuie să faci pentru a deveni copilul lui Dumnezeu? Vrei tu să devii copilul Lui? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
 

Știai că... 

...„piatra din capul unghiului” este un simbol pentru prima piatră așezată ca fundație a 
unei clădiri? Ce rol are ea? Și de ce este numit Domnul Isus Cristos astfel? 

În trecut, când începea ridicarea unei construcții se așezau mai 
întâi pietrele de fundație de la colțurile clădirii, adică din „capul 
unghiului”, iar cea mai importantă dintre ele era chiar prima, 
deoarece ea determina poziția și orientarea celorlalte. Rolul lor 
era acela de-a stabili conturul și suprafața clădirii. O astfel de 
piatră era mult mai mare decât restul pietrelor din fundație și de 
aceea așezarea ei necesita multă pricepere și un mare efort. 
Trebuia așezată perfect orizontal și în contact perfect cu 
terenul. Altfel, construcția ar fi fost strâmbă și ar fi riscat să de 
dărâme. Poate ați auzit expresia: „a fost pusă piatra de temelie”. 
Astăzi, ea este folosită în sens simbolic și înseamnă că a început 
construcția unei clădiri importante. Acest eveniment este 
însoțit de un ceremonial, scopul fiind acela de-a câștiga o 
anumită publicitate, atât pentru construcție, cât și pentru persoanele care participă la 
ceremonie. În multe situații, pe această piatră sunt gravate informații semnificative (data 
începerii și finalizării construcției, persoana care a sponsorizat lucrările, blazonul familiei, 
numele proprietarului, sau alte simboluri și ornamente).  
Domnul Isus este Cel care, prin moartea și învierea Lui, a așezat piatra de temelie a 
mântuirii oamenilor. Fără El nu există mântuire, căci El a spus: „Eu sunt calea, adevărul și 
viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”. (Ioan 14:6) 

(http://www.ostia-antica.org/dict/topics/travertine/travertine02.htm, accesat în 29.12.2020) 

 

1 Petru 2:1-10 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 2:1-6, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

Cuvântul corect 
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1 Petru 2:1. Lepădați, deci, ____________________ răutate, orice vicleșug, orice fel de 

___________________ , de pizmă și de ___________________; 

2. și, ca niște ________________ născuți de curând, să ___________________ laptele duhovnicesc și 

___________________, pentru ca prin el să ___________________ spre mântuire, 

3. dacă ați ___________________ într-adevăr că bun este ___________________. 

4. Apropiați-vă de El, _________________ vie, lepădată de oameni, dar aleasă și ________________ 

înaintea lui _________________________. 

5. Și voi, ca niște pietre ___________________, sunteți zidiți ca să fiți o ___________________ 

duhovnicească, o preoție _______________, și să aduceți jertfe duhovnicești, _________________ lui 

Dumnezeu, prin Isus ___________________. 

6. Căci este scris în ______________________: „Iată că pun în ___________________ o piatră din capul 

___________________, aleasă, scumpă; și cine se _____________________ în El, nu va fi dat de 

___________________.” 

 
/ Sion / fățărnicie / Domnul / orice / Biblie / frumoase / curat / rândului / Sfântă / clevetire / 
fermă / încrede / piatra / Hristos / plăcute / gustat / bolovan / casă / lustruit / scumpă / rușine 
/ Dumnezeu / Isus / prunci / unghiului / Scriptură / unele / doriți / bebeluși / creșteți / vii / testat 
/ prefăcătorie / ieftină / 
 
 
 

1 Petru 2:1-10 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 2:1 1 Petru 2:4 1 Petru 2:5 

Lepădați, deci, orice răutate, 

orice vicleșug, orice fel de 

înșelătorie, de pizmă și de 

bombăneală... 

Apropiați-vă de El, piatra vie, 

aruncată de oameni, dar 

aleasă și scumpă înaintea lui 

Dumnezeu. 

Și 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. 

A F A F A F 
 
 

Adevărat sau Fals? 
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Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

L        ,      ,          

b6 a5 c4 e2 a4 a1 e6 b3   a4 a5 a3 b3   c3 c6 b3 a3 a5    
                        

       ,                , 

c6 e2 d3 d2 a1 d2 a5   c3 c6 b3 a3 a5  d4 b3 c3 b6 a5 e5 d3 b1  
                        

          D E             

c3 c6 b3 a3 a5  a6 a5 b6  a4 a5             
                        

            ,            

c4 c6 a5 a6 e2 a3 e2 d2 c3 c6 b3 a5   a4 a5  c4 b3 e1 c1 e2   
                        

               .         

e5 b3  a4 a5  a3 b6 a5 d4 a5 d2 b3 c6 a5          
                        

1       2 : 1               

 c4 a5 d2 c6 d3                   

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 
Carte din Vechiul 

Testament 
Nume de Proroc 

Personaj biblic 
feminin 

Loc din Biblie 

N     

E     

A   Atalia  

M     

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 5 



 

 

LECȚIA 6 
1 Petru 2:11-25 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 2:1-25. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

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.  

12. Să aveți o purtare bună în mijlocul Neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe 

niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua 

cercetării.  

13. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor,  

14. cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude 

pe cei ce fac bine.  

15. Căci voia lui Dumnezeu este, ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și 

proști.  

16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci 

ca niște robi ai lui Dumnezeu.  

17. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați; temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste împăratului! 

• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ1 

 

• Cum li se adresează Petru celor care sunt „ca niște străini și călători”? # Care sunt părțile 
aflate în conflict, în război, așa cum aflăm din versetul de memorat? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul străin2? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ al 
limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Cine erau destinatarii epistolei pe care a scris-o apostolul Petru? (1 Petru 1:1-2) # Cum îi numea 
apostolul pe acești destinatari? (1 Petru 2:11) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. În ce anume consta sfatul apostolului Petru adresat destinatarilor? # Care este (a) acțiunea; 
(b) obiectul (asupra căruia se îndreaptă acțiunea); (c) pericolul? (1 Petru 2:11) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Cum sunt poftele firii pământești în relație cu sufletul? (1 Petru 2:11) # Cum sunt poftele firii 
pământești în relație cu Duhul Sfânt? (Galateni 5:17, Romani 8:5-8, 1 Ioan 2:15-17) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 4 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 
2 În latină „extraneus”, în greacă „paroikos”, iar în slavonă „stranīnū”. 

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.” 
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5. Recitește 1 Petru 2:13-18 și identifică îndemnurile imperative pe care le adresează apostolul 
Petru și scrie în dreptul fiecăruia problema avută în vedere. 

Îndemn Problema vizată 
„fiți supuși oricărei stăpâniri omenești” Nesupunerea, răzvrătirea, neascultarea 
  
  
  
  

6. Al cui exemplu îi îndeamnă Petru pe destinatari să-l urmeze? (1 Petru 2:21) # Care sunt 
acțiunile care descriu exemplul lui? (1 Petru 2:22-24) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ3 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești 

care se războiesc cu sufletul. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Vom alege ca temă cuvântul „cuget” (în greacă „suneidēsis”). Citește paragraful 1 Petru 2:11-
3:22 și notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat 
Citește întreaga poezie „Un vierme mic”4 de Costache Ioanid, din care găsești 
mai jos ultimul fragment. 

[…] "Minciuna nu-i o crimă", se spune câteodată. 
"E-un vierme mic, ce trece. Și floarea-i tot curată..." 

Nu, floarea nu-i curată! Un vierme nu-i ca roua! 
Întâia ta minciună aduce pe a doua. 
Întâi e o verigă, apoi un lanț: robia. 

Visarea trage lenea, și lenea lăcomia. 
Apare băutura, desfrâul, furtișagul. 

Și-apoi când deznădejdea, trecând în grabă pragul, 
te face să-ți curmi viața sau să te-mbete crima, 

cine-a deschis zăvorul? Doar o minciună... Prima. 
Minciuna e o crimă! E-o crimă orice pată! 

Când vine micul vierme, tu strigă-n grabă: "Tată!" 
Prin sângele salvării lovește-l pe dușman! 

Alungă primul oaspe, căci ultimu-i Satan!” 

Care este morala poeziei?__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ce trebuie să faci dacă vrei să câștigi războiul cu poftele firii pământești? (Romani 6:11-12, 1 
Tesaloniceni 5:22, 2 Timotei 2:22) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
4 https://www.resursecrestine.ro/poezii/16832/un-vierme-mic, accesat în 07.12.2020. 

https://www.resursecrestine.ro/poezii/16832/un-vierme-mic
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SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

 
 

1 Petru 2:11-25 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 2:11-17, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

1 Petru 2:11. Prea iubiților, vă ___________________ ca pe niște străini și ___________________, să vă 
feriți de poftele firii _______-______________ care se războiesc cu ______________________. 
12. Să aveți o ___________________ bună în mijlocul _______________________, pentru ca în ceea ce 
vă vorbesc de rău ca pe niște ___________________ de rele, prin faptele voastre bune pe care le 
văd, să  ___________________ pe Dumnezeu în ziua ______________________. 
13. Fiți ___________________ oricărei stăpâniri ______________________, pentru Domnul: atât 
________________________, ca înalt stăpânitor, 
14. cât și _______________________, ca unii care sunt trimiși de el să ______________________ pe 
făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac ___________________. 

Știai că... 
...poetul Costache Ioanid este unul dintre cei mai importanți poeți creștini români? Haideți 
să aflăm mai multe despre viața lui. 

Costache Ioanid s-a născut la Botoșani în anul 1912. În anul 1934 a absolvit Academia de Artă 
Dramatică din Iași, cu notă maximă, iar apoi lucrează la Teatrul Național din Iași. În anul 1938 
se mută în București unde lucrează sculptură și regie pentru teatrele din capitală. În anul 
1940 devine membru al Bisericii Lutherane păstorite de Richard Wurmbrand. Fiind membru 
al acestei biserici a început să scrie poezii creștine pe care apoi le recita în adunările bisericii. 
Circulația poeziilor de inspirație biblică va lua o amploare pe care probabil nici autorul n-o 
anticipa, așa încât între anii 1958-1961 poeziile și scrierile sale circulau ilegal în toată țara. 
Din cauza aceasta, în anul 1963 calcă pe urmele pastorului Richard Wurmbrand, fiind 
arestat. Poeziile sale sunt considerate un adevărat pericol de către autoritățile comuniste, 
atee. Deși a fost eliberat, autoritățile l-au urmărit permanent pe tot parcursul anului și cel 
puțin odată pe săptămână îl ridicau pentru anchete. În ciuda acestei situații tensionate, a 
continuat să frecventeze întâlnirile clandestine de rugăciune și de studiu biblic și să scrie 
poezie creștină. În anul 1981 moare Elena, soția sa, iar în anul 1982 emigrează în Statele 
Unite. În anii următori a lucrat la publicarea poeziilor sale, până în data de 4 noiembrie 1987 
când zilele anilor călătoriei sale pe acest pământ se încheie. Costache Ioanid, alături de 
Traian Dorz, este recunoscut ca unul din cei mai importanți poeți creștini. 

(https://rodiagnusdei.wordpress.com/2011/01/12/costache-ioanidin/, accesat în 30.12.2020) 

Cuvântul corect 
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15. Căci voia lui ______________________ este, ca, făcând ce este bine, să ___________________ gura 
oamenilor neștiutori și ___________________. 
16. Purtați-vă ca niște ___________________ slobozi, fără să faceți din ______________________ 
aceasta o haină a ___________________, ci ca niște ___________________ ai lui Dumnezeu. 
17. Cinstiți pe ___________________ oamenii, iubiți pe ___________________; temeți-vă de 
Dumnezeu; dați ___________________ împăratului! 

/ Isus / sfătuiesc / Dumnezeu / frați / supuși / unii / pământești / slobozenia / Dumnezeu / 
ucenicii / făcători / cinste / pedepsească / bipezi / purtare / plimbăreți / analizei / împăratului / 
răutății / slăvească / revoltați / astupați / robi / sufletul / viața / dregătorilor / președintelui / 
bine / libertatea / Neamurilor / cerești / cercetării / omenești / toți / călători / oameni /  

 
 
 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

     D E                  

a6 d3 b1 b3  a4 a5  c4 c3 a6 d2 a5 b6 a5          
                        

         ,               

d2 b3 c2 a5 c6 a5 e6 b3 b3   e5  b3  d3 c6 c1 e2 c6 a5 e5 d2 a5  
                        

            ,          ,  

c2 a5 c4 c6 b3 b2 e2 c2 b3 c6 a5 a1   a3 c6 a5 a4 b3 c2 e6 a1   
                        

         ,       ,        

a4 c6 a1 b1 c3 d1 d2 a5 a1   c4 a1 a3 a5 a1         
                        

         C U              

e4 c1 c4 c6 a5 d3 c2 e2  a3 d3  a3 a5 b3  a3 a5       
                        

                      -  

a3 b2 a5 a1 c1 e2  c4 a5  a4 c3 c1 c2 d3 b6  a4 b3 c2 d2 c6  c3 
                        

            .  1    .  2 : 2 2 

b3 c2 b3 c1 e2  a3 d3 c6 a1 d2 e2    d2 b3 c1       
 

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 



1&2 PETRU / LECȚIA 6   53 

 

 

1 Petru 2:11-25 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 2:11 1 Petru 2:12 1 Petru 2:16-17 

Prea fericiților, vă sfătuiesc 

ca pe niște străini și călători, 

să vă feriți de poftele firii 

pământești care se războiesc 

cu sufletul. 

Să aveți o purtare faină în 

mijlocul Neamurilor, pentru 

ca în ceea ce vă bârfesc de 

bine ca pe niște făcători de 

rele, prin faptele voastre 

bune pe care le văd, să 

slăvească pe Dumnezeu în 

ziua cercetării. 

Purtați-vă ca niște oameni 

slobozi, fără să faceți din 

slobozenia aceasta o haină a 

răutății, ci ca niște robi ai lui 

Dumnezeu. 

Cinstiți pe toți oamenii, iubiți 

pe frați; temeți-vă de 

Dumnezeu; dați cinste 

împăratului! 

A F A F A F 
 
 

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 Carte din Biblie 
Personaj biblic 

masculin 
Personaj biblic 

feminin 
Nume de oraș 

biblic 

P   Penina  

I     

L  Laban   

D     

A    Ai 

  

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 6 



 

 

LECȚIA 7 
1 Petru 3:1-7 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 3:1-22. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

1 Petru 3:1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri; pentru ca, dacă unii nu 

ascultă Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor,  

2. când vă vor vedea felul vostru de trai: curat și în temere.  

3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule 

din aur sau în îmbrăcarea hainelor,  

4. ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de 

mare preț înaintea lui Dumnezeu.  

5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu, și erau supuse 

bărbaților lor;  

6. ca Sara, care asculta pe Avraam, și-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți 

binele fără să vă temeți de ceva.  

7. Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste 

femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie 

împiedecate rugăciunile voastre. 

• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ 

 

• Care sunt podoabele puse în antiteză (în contrast) în acest verset? 

Să nu fie = _______________________________________________________________ 

ci să fie =  _______________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul podoabă1? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ 
al limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Cui se adresa apostolul Petru în primele 6 versete ale capitolului 3? Dar în 1 Petru 3:7? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Care este îndemnul apostolului Petru adresat soțiilor și care este scopul acestui îndemn? (1 
Petru 3:1) # Prin ce anume puteau ele îndeplini acest scop? (1 Petru 3:1b,2) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Recitește 1 Petru 3:1 și 1 Petru 2:12 și identifică elementul comun din aceste versete. 
(3:1) să fie câștigați fără cuvânt prin...___________________________________________ 

(2:12) să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării prin... _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Cuvintele „tot astfel” de la începutul versetului 1 sugerează o asemănare. Al cui exemplu sunt 
îndemnate soțiile să-l urmeze? (1 Petru 2:21-23) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 În latină „mundus”, în greacă „kosmos”, iar în slavonă „podoba”. 

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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6. Care podoabă spunea apostolul Petru că nu trebuie să ne caracterizeze? La ce aspecte 
concrete se referă acest tip de podoabe, așa cum sunt exemplificate în 1 Petru 3:3? # Scrie 3-5 
exemple de lucruri folosite de tine astăzi pentru a ieși în evidență. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7. Care este podoaba despre care spunea apostolul Petru că trebuie să ne caracterizeze? (1 Petru 
3:4a) # Cum exemplifică apostolul Petru acest fel de podoabă? (1 Petru 3:4b) # Cum este acest 
fel de podoabă înaintea lui Dumnezeu? (1 Petru 3:4c) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ2 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

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. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Vom alege ca temă cuvântul „purtare, fel de viețuire” (în greacă „anastrophē”). Citește 
paragraful 1 Petru 2:11-3:22 și notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici 
de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
2 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat 
Fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, conștient sau nu, ne dorim să fim 
remarcați, apreciați și acceptați de cei din jurul nostru.  

Gândește-te cu sinceritate la viața ta și notează cel puțin 3 lucruri prin care 
încerci să te faci remarcat(ă) între prietenii și colegii tăi. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

La ce se uită oamenii și la ce se uită Dumnezeu? (1 Samuel 16:7b) # Care ar trebui să fie podoaba 
din jurul gâtului? (Proverbe 3:3, 21-23) # Prin ce anume te poți face cu adevărat remarcat între 
oameni? (Proverbe 19:22) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
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1 Petru 3:1-7 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 3:1-7, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

1 Petru 3:1. Tot astfel, _____________________, fiți supuse și voi bărbaților voștri; pentru ca, dacă 

unii nu ascultă ______________________, să fie ______________________ fără cuvânt, prin 

___________________ nevestelor lor, 

2. când vă vor ___________________ felul vostru de trai: ___________________ și în temere. 

3. Podoaba ___________________ să nu fie ___________________ de afară, care stă în împletitura 

părului, în purtarea de ___________________ din aur sau în îmbrăcarea hainelor, 

4. ci să fie _________________ ascuns al inimii, în ___________________ nepieritoare a unui 

________________ blând și liniștit, care este de mare _______________ înaintea lui Dumnezeu. 

Știai că... 
...în antichitate preocuparea pentru vestimentație era cel puțin la fel de mare ca și astăzi? 
Oare cum se îmbrăcau și ce accesorii aveau oamenii în lumea romană antică? 

În lumea Antică îmbrăcămintea era o modalitate de afișare a 
bogăției, a funcției și a statutului social. Cele mai importante 
veșminte ale unui bărbat erau: tunica – o cămașă specifică 
climatului mediteranean; pelerina cu și fără glugă (cucullus, 
pallium); toga era o pânză drapată peste umeri și în jurul 
corpului, țesută din lână albă; mantia (paludamentum), în special 
cea roșie, era purtată de comandanții militari, de consuli, sau de 
împărați. Femeile romane purtau o tunică interioară și o tunică 
exterioară din mătase, strânsă în jurul șoldurilor cu cordon sau 
eșarfă. Petru a-și masca ridurile sau pistruii, femeile foloseau praf de cretă albă, marnă, 
plumb alb sau cenușă de melci. Rujul era preparat din petale de trandafir sau mac, din cretă 
roșie și bălegar de crocodil. Pentru machiaj foloseau cenușă, funingine și șofran. Ca ojă 
foloseau un colorant roșu preparat din sângele unei insecte din India. Pentru a-și masca 
defectele dentare își puneau dinți falși din os sau fildeș. Deodorantele erau făcute din alaun, 
iris, ierburi, ulei de măsline și petale de trandafir măcinate împreună. Femeile bogate erau 
îmbrăcate, coafate, machiate și parfumate de sclave, iar procesul era unul lung și elaborat. 
Într-un astfel de context cultural, îndemnul apostolului Petru de-a nu pune accentul pe 
lucrurile exterioare (îmbrăcăminte, podoabe etc.), ci pe cele interioare (dragoste cinste, 
bunătate, etc.) era pe deplin justificat. 

(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/vestimentatie-si-cosmetica-in-roma-antica, accesat la 02.01.2021) 

Cuvântul corect 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/vestimentatie-si-cosmetica-in-roma-antica
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5. Astfel se ______________________ odinioară sfintele ___________________, care nădăjduiau în 

___________________, și erau ___________________ bărbaților lor; 

6. ca ___________________, care asculta pe ___________________, și-l numea „domnul ei”. Fiicele ei 

v-ați făcut voi, dacă ___________________ binele fără să vă ___________________ de ceva. 

7. ___________________, purtați-vă și voi, la ___________________ vostru, cu înțelepciune cu 

nevestele voastre, dând ___________________ femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor 

____________________ împreună cu voi harul ________________, ca să nu fie ___________________ 

rugăciunile voastre. 

 

/ Domnul / băieților / nevestelor / rândul / Isaac / împodobeau / frumusețea / vedea / vieții / 
omul / dobândi / câștigați / supuse / împiedecate / scule / Avraam / voastră / moșteni / preț / 
auzi / faceți / purtarea / Sara / oprite / curăția / cinste / femei / ucenicul / curat / ziceți / Rahela 
/ podoaba / temeți / Cuvântul / bunicilor / duh / conducătoare / bărbaților / Dumnezeu /  
 
 
 
 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

                        

a3 a5 a5 a1  a3 a5  a6 a1 a3 a5  a6 a1 c6 c1 a5 a3 d3 b6    
                        

                        

d3 c2 d3 b3  c3 c1  a5 d1 d2 a5             
                        

          L U I .           

a2 d3 c2 e2 d2 a1 d2 a5 a1  b6 d3 b3            
                        

         1 9 : 2 2           

c4 c6 c3 d4 a5 c6 a2 a5       a1          

 

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 



1&2 PETRU / LECȚIA 7   61 

 

 

1 Petru 3:1-7 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 3:3 1 Petru 3:4 1 Petru 3:7 

Podoaba voastră să nu fie 

podoaba de afară, care stă în 

tunderea părului, în purtarea 

de obiecte din aur sau în 

îmbrăcarea hainelor... 

ci să fie omul ascuns al inimii, 

în curăția nepieritoare a unui 

duh blând și liniștit, care este 

de mare preț înaintea lui 

Dumnezeu. 

Bărbaților, purtați-vă și voi, 

la rândul vostru, cu 

înțelepciune cu nevestele 

voastre, dând cinste femeii 

ca unui vas mai slab, ca unele 

care vor moșteni împreună 

cu voi harul vieții, ca să nu fie 

împiedecate rugăciunile 

voastre. 

A F A F A F 
 
 

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 
Carte profetică 

din Biblie 
Personaj masculin 

din NT 
Personaj biblic 

feminin 
Loc din Biblie 

H   Hadasa  

A     

I     

N    Nob 

E  Enea   

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 7 



 

 

LECȚIA 8 
1 Petru 3:8-12 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 3:1-22. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

1 Petru 3:8. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. 

9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la 

aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. 

10. „Căci cine iubește viața, și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău, și buzele de 

la cuvinte înșelătoare. 

11. Să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea, și s-o urmărească. 

12. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar 

Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.” 

• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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MEMOREAZĂ1 

 

• Cuvântul „dimpotrivă” evidențiază un contrast. Scrie mai jos cele două acțiuni puse în antiteză 
în versetul de memorat. 

NU ____________________________________________________________________ 

dimpotrivă ______________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul a binecuvânta2? Folosește ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în 
conținut, folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Ce îi îndeamnă apostolul Petru pe cei cărora li se face un rău sau care sunt ocărâți? (1 Petru 
3:9a; Romani 12:17,21) # Ce înseamnă să întorci rău pentru rău, sau ocară3 pentru ocară?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce spune apostolul Petru că trebuie să facă cel căruia i se face un rău sau cel care este jignit? (1 
Petru 3:9b) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Versetele 10 și 12 sunt introduse prin „căci”, un cuvânt care indică un argument sau o 
explicație. Aceasta înseamnă că 1 Petru 3:9 este urmat de două argumente (motive) pentru care 
suntem îndemnați să nu întoarcem rău pentru rău.  
Primul motiv se referă chiar la viața noastră. Care sunt acțiunile pe care trebuie să le facă cineva 
care își „iubește viața și vrea să vadă zile bune”? (1 Petru 3:10-11) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 5 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 
2 În latină „benedīcere”, în greacă „eulogia”, iar în slavonă „blagosloviti”. 
3 ocară – vorbă sau faptă care umilește, jignește, înfruntă, batjocorește, dezonorează pe cineva.  

1 PETRU 3:9 
„Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară;  

dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați:  
să moșteniți binecuvântarea.” 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Care este al doilea motiv pentru care nu trebuie să întoarcem rău pentru rău, sau ocară pentru 
ocară? (1 Petru 3:12) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Ce înseamnă a binecuvânta și ce trebuie să dorim cuiva atunci când binecuvântăm? (Numeri 
6:23-27) # Domnul Isus a pus întotdeauna rostirea binecuvântării alături de acțiuni concrete. 
Citește Matei 5:43-45 și notează acțiunile poruncite de Domnul Isus Hristos. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ4 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta 

ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Vom alege ca temă cuvântul „rău” (în greacă „kakós”). Citește paragraful 1 Petru 2:11-3:22 și 
notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
4 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Cum ești tu și ce faci tu este întotdeauna cea dintâi și cea mai mare problemă, 
iar cum este și ce face altcineva este doar a doua problemă.  

Ți s-a întâmplat în ultima săptămână să fii jignit, nedreptățit sau poate chiar lovit de frații sau 
colegii tăi? Cum ai reacționat? Gândindu-te la îndemnul apostolului Petru din versetul de 
memorat, cum evaluezi reacția ta? Ce ar trebui să schimbi în comportamentul tău? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
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1 Petru 3:8-12 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 3:8-12, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

1 Petru 3:8. Încolo,  ________________ să fiți cu aceleași ___________________, simțind cu alții, iubind 

ca ___________________, miloși, smeriți. 

9. Nu ____________________ rău pentru rău, nici ___________________ pentru ocară; dimpotrivă, 

_____________________, căci la aceasta ați fost chemați: să __________________ binecuvântarea. 

10. „Căci cine ___________________ viața, și vrea să vadă zile ___________________, să-și înfrâneze 

___________________ de la rău, și ___________________ de la cuvinte înșelătoare. 

11. Să se ______________________ de rău și să facă binele, să ___________________ pacea, și s-o 

_______________________. 

12. Căci ochii ___________________ sunt peste cei _________________________, și urechile Lui iau 

aminte la ______________________ lor. Dar Fața Domnului este ______________________ celor ce fac 

răul.” 

Știai că... 
...au existat creștini care au ascultat întocmai îndemnul apostolului Petru de-a 
binecuvânta pe cei care voiau să le facă rău? 

Unul dintre ei a fost Policarp. El a fost ucenicul apostolului Ioan și episcop al bisericii din 
Smirna (orașul Izmir, Turcia). Avea 86 de ani când oficialii romani au decis să-l aresteze. 
Soldați înarmați până în dinți, ca și cum ar fi căutat un criminal periculos, au venit să-l 
aresteze. Deși a fost sfătuit să se ascundă, el a refuzat și a spus asemeni Domnului Isus: 
„Voia lui Dumnezeu să se facă!”. A urmat unul dintre cele mai emoționante acte de 
bunăvoință, dragoste și amabilitate creștină imaginabile: Policarp i-a întâmpinat pe cei 
veniți să-l aresteze ca și pe niște prieteni, a vorbit cu ei și le-a spus celor care erau împreună 
cu el în casă să pregătească soldaților o masă. Le-a făcut o singură cerere: să i se acorde o 
oră pentru a se ruga. Uimiți soldații au început să se întrebe dacă acest om venerabil și 
evlavios era cel pe care trebuia să-l aresteze. Așa a înțeles Policarp să-i binecuvânteze pe 
cei care au venit să-i facă rău. Ajuns în fața Proconsulului, acesta i-a cerut să-l blasfemieze 
pe Isus Cristos în schimbul libertății sale. Policarp a răspuns: „L-am slujit 86 de ani și nu mi-
a făcut nici un rău. Cum aș putea să-l hulesc pe Regele și Mântuitorul meu?” Ca urmare 
Proconsulul a poruncit să fie ars de viu. În timp ce rugul era aprins, el a îngenuncheat și s-a 
rugat, iar pentru că focul nu părea să-i cuprindă trupul atât de repede pe cât își doreau 
persecutorii lui, unul dintre ei l-a înjunghiat. Era anul 155 d.Hr. Credincioșii din Smirna au 
îngropat ce rămăsese din trupul ars al lui Policarp și au trimis o scrisoare creștinilor din Asia 
Mică, povestindu-le cele întâmplate. Într-un fel ciudat, dar atât de familiar ochilor 
credinței, acea zi a fost una tot atât de triumfătoare pe cât a fost de tragică. 

(https://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1-300/polycarp-11629601.html, accesat în 02.01.2021) 

Cuvântul corect 
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/ Domn / moșteniți / toți / laudele / neprihăniți / bune / gândurile / împotriva / întoarceți / 
cerceteze / Dumnezeului / binecuvântați / unii / limba / cinste / urmărească / ocară / blestemați 
/ frații / cererile / iubește / rele / buzele / gânduri / răsplătiți / depărteze / caute / rugăciunile / 
Domnului / rușine / 
 
 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

...                   ,     

 a3 b3 c2 a5  b3 d3 a2 a5 e5 d2 a5  d4 b3 a1 e6 a1      
                        

        S Ă               

e5 b3  d4 c6 a5 a1  d1 e2  d4 a1 a4 e2  e1 b3 b6 a5     
                        

    ,    -                

a2 d3 c2 a5   d1 e2  e5 b3  e4 c2 a6 c6 e3 c2 a5 e1 a5    
                        

               ,         

b6 b3 c1 a2 a1  a4 a5  b6 a1  c6 e2 d3   e5 b3      
                        

                        

a2 d3 e1 a5 b6 a5  a4 a5  b6 a1  a3 d3 d4 b3 c2 d2 a5     
                        

           .  1       3 : 1 0 

e4 c2 e5 a5 b6 e2 d2 c3 a1 c6 a5    c4 a5 d2 c6 d3      

 

Ordonează cuvintele din textul de mai jos și reconstituie unul din 
versetele deja citite. Scrie apoi textul reconstituit și referința 
biblică corespunzătoare în spațiul de mai jos. 

neprihăniți Domnului sunt, și Lui peste cei lor. Dar Fața Căci este 
celor urechile ochii răul împotriva Domnului la ce fac rugăciunile 

iau aminte. 

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 

ORDINE ÎN HAOS! 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

1 Petru 3:8-12 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 3:8 1 Petru 3:9 1 Petru 3:12 

Încolo, unii să fiți cu aceleași 

gânduri, simțind cu câțiva, 

iubind ca frații, miloși, 

smeriți. 

Nu întoarceți rău pentru 

bine, nici ocară pentru 

cuvinte bune; dimpotrivă, 

binecuvântați, căci la aceasta 

ați fost chemați: să moșteniți 

binecuvântarea. 

... urechile Domnului sunt 

peste cei neprihăniți, și ochii 

Lui iau aminte la rugăciunile 

lor. Dar Fața Domnului este 

împotriva celor ce fac răul. 

A F A F A F 
 

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 
Carte din Biblie cu 
nume de persoană 

Personaj biblic 
masculin 

Personaj biblic 
feminin 

Loc din Biblie 

S     

M     

E  Enoh   

R     

I   Iudita  

T     

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 8 



 

 

LECȚIA 9 
1 Petru 3:13-17 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 3:1-22. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

1 Petru 3:13. Și cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine?  

14. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveți nici o teamă de ei, și nu 

vă tulburați!  

15. Ci 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,  

16. având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos, să rămână 

de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.  

17. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât 

pentru că faceți răul! 

• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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MEMOREAZĂ 

 

• Care sunt cele două îndemnuri imperative din acest verset? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul teamă1? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ al 
limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Care este îndemnul apostolului în 1 Petru 3:14b? # În ce situație erau cei cărora le este adresat 
acest îndemn? (1 Petru 3:14a)? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Citind cu atenție 1 Petru 3:13-17 observi că versetul 15 începe cu „ci”, un cuvânt care indică un 
contrast față de ceea ce este spus anterior. Care este îndemnul apostolului în 1 Petru 3:15a, în 
opoziție cu îndemnul din 1 Petru 3:14b? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Pe cine și cum trebuie să sfințim? (1 Petru 3:15) #Unde trebuie să sfințim? # Cine trebuie să 
locuiască în inima fiecăruia dintre noi? (1 Petru 3:15, Efeseni 3:17). 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Cui trebuie să răspundem și cu privire la ce? # Cum trebuie să răspundem? (1 Petru 3:15-16a, 
Coloseni 4:6). 

 
1 În latină „timor”, în greacă „phobos”, iar în ebraică „yir'âh”. 

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.” 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. De ce, cu ce scop trebuie ca răspunsul nostru să fie însoțit de o purtare bună atunci când ni se 
cere socoteală de nădejdea pe care o avem? (1 Petru 3:16) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ2 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

...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. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Vom alege ca temă cuvântul „bine” (în greacă „agathòn”). Citește paragraful 1 Petru 2:11-3:22 
și notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
„...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? (Ioan 14:21, 23-24) 

Dacă nu, care este motivul pentru care ai refuzat până acum să-L primești în inima ta? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
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1 Petru 3:13-17 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 3:13-17, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

1 Petru 3:13. Și cine vă va ___________________ rău, dacă sunteți ___________________ de râvnă 

pentru ___________________? 

14. Chiar dacă aveți de ___________________ pentru neprihănire, ___________________ de voi! „N-

aveți nici o ___________________ de ei, și nu vă tulburați! 

15. Ci sfințiți în _____________________ voastre pe ______________________ ca Domn.” Fiți 

________________________ gata să răspundeți ___________________ vă cere socoteală de 

__________________________ care este în voi; dar cu blândețe și teamă, 

Știai că... 
...apostolul Petru a fost gata, nu doar să „să răspundă oricui” cu privire la nădejdea pe care 
o avea, ci chiar să moară pentru această speranță? Dar cum a murit el? 

Biblia nu ne spune dacă apostolul Petru a ajuns la Roma. Cea mai 
timpurie scriere care îl plasează pe apostolul Petru la Roma este 
„Scrisoarea către romani” a lui Ignatie, episcopul Antiohiei 
(începutul sec. II d.Hr.). Mai există o scriere apocrifă1 intitulată 
„Faptele lui Petru”, care îl plasează pe apostol la Roma în timpul 
persecuției creștinilor, declanșate de Nero. În ea se spune că, la 
insistențele celor apropiați, apostolul ar fi vrut să părăsească Roma 
pentru a scăpa cu viață, dar pe drum a avut o viziune în care l-a văzut 
pe Domnul Isus intrând în Roma. Apostolul l-a întrebat: „Quo vadis, 
Domine?”, adică „Unde mergi, Doamne?”. Domnul Isus a răspuns: 
„Merg să fiu răstignit din nou”. Simțindu-se mustrat, Petru s-a 
întors în Roma, unde a murit răstignit, asemeni Domnului Isus. Această carte nu este un 
document istoric de încredere, dar totuși povestirea a fost valorificată literar de scriitorului 
polonez Henryk Sienkiewicz în romanul: „Quo Vadis?”. În ce privește moartea apostolului 
Petru, istoricii cred, că el a fost martirizat la Roma în timpul domniei lui Nero. Cea mai 
puternică dovadă este „Scrisoarea către corinteni” a episcopului Clement al Romei datată 
în anul 96 d.Hr. Istoricul creștin Eusebiu, citându-l pe Origen, spune că apostolul Petru, la 
cererea sa, a fost răstignit cu capul în jos, căci nu se considera vrednic să fie răstignit ca 
Domnul Isus. Această relatare a fost valorificată artistic de pictorul italian Caravaggio în 
tabloul „Crucificarea lui Petru”. 

1APOCRÍF, -Ă, apocrifi, -e, adj. - (Despre scrieri) Care este atribuit altui autor decât celui adevărat. (Scriere) a cărei 
autenticitate nu e dovedită, Cf. falsificat, neautentic, scornit. (https://dexonline.ro/definitie/apocrif, accesat în 27.12.2020) 

https://www.britannica.com/biography/Saint-Peter-the-Apostle/Tradition-of-Peter-in-Rome, accesat în 02.01.2021) 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion_of_Saint_Peter_(Caravaggio), accesat în 30.12.2020) 

Cuvântul corect 
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16. având un ___________________ curat; pentru ca cei ce ___________________ purtarea voastră 

bună în Hristos, să _____________________ de rușine tocmai în ______________________ în care vă 

vorbesc de rău. 

17. Căci ___________________ mai bine, dacă ___________________ este voia lui ___________________, 

să suferiți pentru că ___________________ binele decât pentru că faceți ___________________! 

 

/ Domnul / bârfesc / face / păcat / Hristos / bravo / rămână / totdeauna / suferit / chicotesc / 
inimile / conștiința / teamă / stea / cuget / îndurat / faceți / plini / Isus / lucrurile / oricui / răul / 
este / mințile / ferice / unora / așa / uneori / nădejdea / umpluți / respect / bine / Dumnezeu / 
 
 
 
 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

C I N E                     

a3 b3 c2 a5  a1 c6 a5  c4 c3 c6 d3 c2 a3 b3 b6 a5  c1 a5 b6 a5  
                        

             ,           

e5 b3  b6 a5  c4 e2 e1 a5 e5 d2 a5   a1 a3 a5 b6 a1  c1 e2  
                        

       ;                 

b3 d3 a2 a5 e5 d2 a5   e5 b3  a3 b3 c2 a5  c1 e2      
                        

       ,                 

b3 d3 a2 a5 e5 d2 a5   d4 a1  a6 b3  b3 d3 a2 b3 d2  a4 a5  
                        

         .               

d2 a1 d2 e2 b6  c1 a5 d3   a5 d3  e4 b6  d4 c3 b3     
                        

                        

b3 d3 a2 b3  e5 b3  c1 e2  d4 c3 b3  a1 c6 e2 d2 a1     
                        

   .       3 : 2 1           

b6 d3 b3   b3 c3 a1 c2                

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 
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1 Petru 3:13-17 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 3:14 1 Petru 3:15-16a 1 Petru 3:17 

Chiar dacă aveți de suferit 

pentru neprihănire, ferice de 

voi! „N-aveți nici o teamă de 

ei, și nu vă tulburați! 

...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, având un cuget 

curat... 

Căci este mai bine, dacă așa 

este voia lui Dumnezeu, să 

suferiți pentru că faceți 

binele decât pentru că faceți 

răul! 

A F A F A F 
 
 

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 
Epistole scrise de 

Pavel 
Personaj masculin 

din VT 
Personaj biblic 

feminin 
Loc din Vechiul 

Testament 

C     

U   - Ur 

G   -  

E     

T     

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 9 



 

 

LECȚIA 10 
1 Petru 3:18-4:11 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 3:18-4:19. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

1 Petru 4:1. Astfel, deci, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de 

gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup, a sfârșit-o cu păcatul;  

2. pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele 

oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.  

3. Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voia Neamurilor, și ați trăit în desfrânări, în pofte, în 

beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. 

4. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu, și vă batjocoresc.  

5. Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să judece viii și morții.  

6. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, ca să fie judecați ca 

oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu, în duh.  

7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, deci, și vegheați în vederea rugăciunii.  

8. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o 

sumedenie de păcate.  

9. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire.  

10. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora 

după darul pe care l-a primit.  

11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească 

după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin 

Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor! Amin. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ1 

 

• Cum trebuie să fie dragostea, față de cine și ce face ea? 
a.  _____________________________________________________________________ 

b.  _____________________________________________________________________ 

c.  _____________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul păcat2? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ al 
limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. În lecția precedentă am aflat că cei credincioși sufereau din cauză că făceau binele (1 Petru 
3:17), adică pentru că ascultau de Dumnezeu. Citește 1 Petru 3:18 și notează cine a suferit pe 
nedrept, fiind neprihănit. # Pentru cine a suferit (sau din ce cauză) și cu ce scop? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce îi îndeamnă apostolul Petru pe destinatari să facă „fiindcă Hristos a pătimit în trup”? (1 
Petru 4:1a) # Ce a făcut cel ce a pătimit în trup? (1 Petru 4:1b) 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 6 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 
2 În latină „peccātum”, în greacă „hamartia”, iar în ebraică „chaṭṭâ'th”. 

1 PETRU 4:8 
„Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci 

dragostea acoperă o sumedenie de păcate.” 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. În 1 Petru 4:2 observăm un contrast între „voia lui Dumnezeu” și „poftele oamenilor”. Citește 
1 Petru 4:3-4 și notează care sunt lucrurile prin care Petru exemplifică „poftele oamenilor”, sau 
„voia neamurilor”. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Care era îndemnul apostolului Petru în 1 Petru 4:8? # Cum înțelegi expresia „mai pe sus de 
toate”? # Care era argumentul apostolului? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Textul 1 Petru 4:9-11 arată că dragostea se manifestă prin slujire. Cine trebuie să slujească și 
cum trebuie s-o facă? (1 Petru 4:10-11a) # Cu ce scop trebuie să slujească? (1 Petru 4:11b) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ3 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o 

sumedenie de păcate. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 
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• Vom alege ca temă cuvântul „dragoste” (în greacă „agapē”). Citește paragraful 1 Petru 4:1-
5:14 și notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Versetul de memorat ne spune despre dragoste că „acoperă o sumedenie de 
păcate”. Dar aceasta nu înseamnă că dragostea ascunde păcatele sub preș, 
pretinzând că ele nu există, ci înseamnă că le vede și acordă iertare celui care a 

păcătuit. Dragostea „nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.” (1 Corinteni 13:6) 

Citește cu atenție următoarea poveste4: 
„Doi frați care trăiau în gospodării alăturate au avut un conflict. Cearta a început după o mică neînțelegere și a luat 
amploare, până când s-a produs dezbinare între cei doi. Totul a culminat cu un schimb de cuvinte dure, urmate de 
săptămâni de tăcere. 
Într-o dimineață, cineva a bătut la ușa fratelui mai mare. Când a deschis ușa, a văzut un bărbat cu unelte de tâmplărie. 
─ Caut de lucru pentru câteva zile, a zis străinul. Poate aveți nevoie de mici reparații în gospodărie, eu v-aș putea ajuta. 
─ Da, a zis fratele mai mare, chiar bine! Am ceva de lucru pentru dumneata. Vezi acolo, pe partea cealaltă a râului, 
locuiește vecinul meu... Mă rog, este fratele meu mai mic. Vreau să construiesc un gard de doi metri înălțime, nu vreau 
să-l mai văd! Eu plec la câmp, dar aș vrea ca până mă întorc diseară, dacă se poate, să fie gata. 
Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tăind, bătând cuie. Aproape de asfințit, când s-a întors de la câmp fratele mai 
mare, tâmplarul tocmai terminase treaba. Uimit de ceea ce vedea, fermierul a  făcut ochii mari și a rămas cu gura 
căscată. 
Nu era deloc un gard de doi metri. În locul lui era un pod care lega cele două gospodării peste râu. 
Tocmai în acel moment vecinul lui, fratele cel mic, venea dinspre casa lui și, copleșit de ceea ce vedea, a alergat spre 
fratele mai mare, l-a îmbrățișat și i-a spus: 
─ Ești un om deosebit! Să te gândești tu să construiești un pod așa de frumos după tot ce ți-am spus și ți-am făcut! 
Iartă-mă, frate! 
Și s-au iertat. Tâmplarul, văzându-și treaba terminată, începu să-și adune uneltele ca să plece într-ale sale. 
─ Așteaptă, stai! i-a zis fratele cel mare. Mai stai câteva zile. Am mult de lucru pentru dumneata... 
─ Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâmplarul, dar mai am multe poduri de construit...” 

Există persoane care ți-au greșit și pe care nu le-ai iertat? # Ce se întâmplă dacă nu ierți? (Matei 
6:9-15) 

 
4 http://laportilecerului.blogspot.com/2013/01/tamplarul-sau-lectia-de-iertare.html, accesat la 22.12.2020. 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 

 

http://laportilecerului.blogspot.com/2013/01/tamplarul-sau-lectia-de-iertare.html
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

 

 

1 Petru 3:18-4:11 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 4:1-8, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

Știai că... 
...primele acțiuni de îngrijire a persoanelor bolnave, la scară largă, au fost făcute de creștini? În 
acest fel ei au arătat „o dragoste fierbinte” față de semenii lor. 

În anul 250 d.Hr. o epidemie de ciumă a devastat nordul Africii și s-a extins până la Roma. 
Împăratul Decius și oficialii imperiali nu au făcut nimic pentru a proteja populația, ci i-au învinuit 
pe creștini de izbucnirea acestei epidemii, pe motiv că zeii sunt supărați pe aceștia că nu li se 
închină. Astfel, a început o nouă persecuție a creștinilor. În ciuda acestei situații, Ciprianus 
(Thascius Caecilius Cyprianus), episcopul bisericii din Cartagina (orașul Tunis, Tunisia), a cerut 
creștinilor din oraș să-i îngrijească pe cei bolnavi, fără deosebire între creștini și necreștini. Sub 
conducerea lui, creștinii au îngropat trupurile moarte, care zăceau pe străzi și i-au îngrijit pe cei 
bolnavi și muribunzi. Cei care făceau acest lucru se expuneau ei înșiși pericolului de-a se 
îmbolnăvi și de-a muri. Timp de cinci ani Ciprianus a organizat acest efort de ajutorare. Totuși, 
pentru că era creștin a fost nevoit să plece în exil pentru a nu fi executat. Câțiva ani mai târziu, a 
fost totuși prins, condamnat și executat. În ciuda acestui sfârșit tragic, ceea ce au făcut creștinii 
din Cartagina sub conducerea lui Ciprianus a produs o schimbare radicală a atitudinii societății 
față de bolnavi. Aceasta a fost contribuția creștinismului la îngrijirea sănătății și a devenit 
fundamentul pentru întreaga tradiție filantropică medicală, care în secolul al IV-lea a dus la 
apariția spitalului, ca instituție creștină. Biserica nu a promis vindecarea miraculoasă, ci a oferit 
în schimb ceva mai previzibil și mai puțin spectaculos: îngrijire plină de dragoste celor bolnavi și 
celor care erau pe moarte, în Numele lui Isus Hristos. 

(https://christianhistoryinstitute.org/magazine/article/demonstrating-the-love-of-christ-135, accesat în 03.01.2021) 

Cuvântul corect 

https://christianhistoryinstitute.org/magazine/article/demonstrating-the-love-of-christ-135
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1 Petru 4:1. Astfel, deci, fiindcă _____________________ a pătimit în ___________________, înarmați-
vă și voi cu același fel de ___________________. Căci Cel ce a pătimit în trup, a sfârșit-o cu 
___________________; 
2. pentru ca, în _______________________ care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai 
___________________ după poftele ___________________, ci după voia lui _____________________. 
3. Ajunge, în ___________________, că în trecut ați făcut ___________________ Neamurilor, și ați 
trăit în _______________________, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești 
___________________. 
4. De aceea se ___________________ ei că nu alergați ___________________ cu ei la același potop de 
desfrâu, și vă ___________________. 
5. Dar au să dea ___________________ înaintea Celui ce este ___________________ să judece viii și 
___________________. 
6. Căci ___________________ în vederea aceasta a fost vestită ___________________  și celor morți, 
ca să fie ___________________ ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu, în 
___________________. 
7. Sfârșitul ___________________ lucrurilor este ___________________. Fiți înțelepți, deci, și vegheați 
în vederea rugăciunii. 
8. Mai pe sus de toate, să ___________________ o dragoste ___________________ unii pentru alții, 
căci dragostea acopere o ___________________ de păcate. 

/ Petru / Hristos / tuturor / socoteală / departe / oamenilor / aproape / duh / vremea / Biblia / 
voia / unora / trăiască / minciună / împreună / timpul / sumedenie / trup / aveți / Domnul / 
neîngăduite / tocmai / dorința / Dumnezeu / vorbească / batjocoresc / morții / păcatul / miră / 
fierbinte / Evanghelia / aproape / adevăr / răstălmăcesc / gândire / gata / Isus / desfrânări / 
 

1 Petru 3:18-4:11 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 4:1 1 Petru 4:7-8 1 Petru 4:11 

Astfel, deci, fiindcă Hristos a 
pătimit în trup, înarmați-vă și 
voi cu același fel de gândire. 
Căci Cel ce a pătimit în trup, 

a sfârșit-o cu păcatul. 

Sfârșitul tuturor lucrurilor 
este departe. Fiți înțelepți, 
deci, și vegheați în vederea 

rugăciunii. Mai pe sus de 
toate, să aveți o dragoste 

călduță unii pentru alții, căci 
dragostea acoperă o 

sumedenie de păcate. 

Dacă vorbește cineva, să 
vorbească cuvintele lui 

Dumnezeu. Dacă slujește 
cineva, să slujească după 

puterea pe care i-o dă 
Dumnezeu: pentru ca în 

toate lucrurile să fie slăvit 
Dumnezeu prin Isus Hristos, 
a căruia este slava și puterea 

în vecii vecilor! Amin. 

A F A F A F 
 

Adevărat sau Fals? 
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Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

                        

a4 a1 c6  a4 a1 a3 e2  c2 d3  b3 a5 c6 d2 a1 e6 b3      
                        

                    L O R , 

c3 a1 c1 a5 c2 b3 b6 c3 c6  b1 c6 a5 e5 a5 b6 b3 b6 a5  b6 c3 c6  
                        

                        

c2 b3 a3 b3  d2 a1 d2 e2 b6  d4 c3 d1 d2 c6 d3  c2 d3  d4 e2  
                        

                        

d4 a1  b3 a5 c6 d2 a1  b1 c6 a5 e5 a5 b6 b3 b6 a5       
                        

       .        6 : 1 5      

d4 c3 a1 d1 d2 c6 a5   c1 a1 d2 a5 b3           
                        

 
 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 
Carte biblică cu 

nume de persoană 

Personaj masculin 
care nu dă numele 
unei cărți biblice 

Personaj biblic 
feminin Loc din Biblie 

B -    

O     

T     

E     

Z  Zabulon Zilpa Zanoah 

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 10 



 

 

LECȚIA 11 
1 Petru 4:12-19 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 4:1-19. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

1 Petru 4:12. 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:  

13. dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă 

veseliți și la arătarea slavei Lui.  

14. Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul 

lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi.  

15. 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.  

16. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe 

Dumnezeu pentru numele acesta.  

17. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu 

noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?  

18. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos?  

19. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului 

Ziditor, și să facă ce este bine. 

• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ 

 

• Din cauza cui sau pentru cine ar putea fi batjocoriți cei cărora le scrie apostolul Petru? # Cum 
este numit Duhul Sfânt în acest verset și peste cine se odihnește El? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul a odihni1? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ 
al limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Cum a descris apostolul Petru încercarea care venise peste frații săi preaiubiți? (1 Petru 4:12a) 
# Care era scopul ei imediat? (1 Petru 4:12b) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce atitudini erau îndemnați creștinii să aibă în fața încercării? (1 Petru 4:12-13) # Care era 
argumentul adus de apostol pentru astfel de atitudini? (1 Petru 4:13a) # Care era motivul ultim 
pentru a avea astfel de atitudini în încercări? (1 Petru 4:13b, Iacov 1:12) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 În slavonă „odūhnōnti”, în greacă „anapauō”, iar în ebraică „nûach”. 

1 PETRU 4:14 
„Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă 

Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi.” 
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4. Care era provocarea despre care vorbea apostolul în 1 Petru 4:14? # Cum ar trebui privită o 
astfel de încercare? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Din ce cauză ar trebui să se considere privilegiați credincioșii în Hristos Isus? (1 Petru 4:14) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Recitește 1 Petru 4:16-19 și notează mai jos ce este îndemnat să facă cineva care suferă pentru 
că este creștin. Scrie aceste lucruri unele sub altele pentru a le putea reține mai ușor. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ2 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui 

Dumnezeu, Se odihnește peste voi. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Vom alege ca temă cuvântul „slavă” (în greacă „doxa”). Citește paragraful 1 Petru 4:1-5:14 și 
notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
2 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Deși ideea principală a textului din 1 Petru 4:12-19 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)? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Recitește 1 Petru 4:14-19 și gândește-te care este singurul motiv pentru care chiar merită să 
suferi. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 



1&2 PETRU / LECȚIA 11   91 

 

1 Petru 4:12-19 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 4:12-16, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

1 Petru 4:12. Prea iubiților, nu vă _____________________ de încercarea de foc din 

___________________ vostru, care a venit peste voi ca să vă ___________________, ca de ceva 

___________________, care a dat peste voi: 

13. dimpotrivă, bucurați-vă, _________________ aveți parte de patimile lui ___________________, ca 

să vă bucurați și să vă ___________________ și la arătarea ___________________ Lui. 

14. Dacă sunteți _______________________ pentru ___________________ lui Hristos, ferice de voi! 

Fiindcă ___________________ slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se ___________________ peste voi. 

15. Nimeni din voi să nu ___________________ ca ucigaș sau ca ___________________ sau ca făcător 

de rele sau ca unul care se ___________________ în treburile altuia. 

Știai că... 
...primii creștini nu vedeau în persecuție o nedreptate, sau un rău care li se întâmplă, ci o 
ocazie de-a se întâlni mai repede cu Domnul Isus? 

Un astfel de creștin a fost Igantius, episcopul bisericii din Antiohia Pisidiei, din Asia Mică 
(ruinele acestui oraș sunt la aproximativ 1 km de orașul Yalvaç, Turcia). El a făcut parte din 
generația de episcopi care i-a întâlnit personal pe apostolii Domnului Isus (foarte posibil să-
l fi întâlnit atât pe apostolul Petru, cât și pe Pavel). A fost arestat în anul 107-108 d.Hr., în 
timpul domniei lui Traian. Escortat de o gardă romană, a făcut un drum de aproximativ 2 
500 km până la Roma. În timpul drumului, a scris mai multe scrisori bisericilor care de-a 
lungul drumului și-au arătat grija față de el. Prin multe din ele răzbate o atitudine liniștită și 
chiar bucuroasă, chiar dacă știa că la capătul drumului îl așteaptă martiriul. Creștinilor din 
Roma le scrie să nu lupte pentru eliberarea lui, căci bucuria ce-l așteaptă la sfârșitul 
călătoriei vieții sale va face să merite toată suferința. Anticiparea acestei bucurii îl face să 
scrie: „Lăsați-mă să devin hrană pentru fiarele sălbatice, căci astfel mi se va da ocazia să 
ajung la Dumnezeu. Eu sunt grâul lui Dumnezeu și sunt măcinat de dinții fiarelor sălbatice, 
ca să pot deveni pâinea curată a lui Hristos”. El a fost un exemplu pentru generațiile 
următoare, nu doar prin tăria iubirii lui pentru Domnul Isus, ci și prin modestia de care a dat 
dovadă. El le-a scris creștinilor din Efes: „Doar ce am început să fiu ucenic, așa că vă consider 
colegii mei într-ale uceniciei”. Ce exemplu de curaj și modestie! 

(https://christianhistoryinstitute.org/incontext/article/ignatius, accesat în 04.01.2021) 

Cuvântul corect 
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16. Dimpotrivă, dacă sufere pentru că este ___________________, să nu-i fie rușine, ci să  

________________________ pe ________________________ pentru numele ___________________. 

/ batjocoriți / mirați / Dumnezeu / sufere / întrucât / pocăit / interesează / Numele / încerce / 
uimiți / hoț / veseliți / proslăvească / rabdă / Duhul / deoarece / amestecă / ciudat / titlul / Isus 
/ slavei / creștin / probeze / Hristos / nădăjduiți / mijlocul / odihnește / acesta / plăcerile / 
Domnul / 
 
 
 
 
 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

                        

a6 a5 c6 b3 a3 a5  a4 a5  a3 a5 b6  a3 a5  c6 a1 a2 a4 e2   
                        

      .                  

b3 d1 c4 b3 d2 a1   a3 e2 a3 b3  a4 d3 c4 e2  a3 a5  a1   
                        

           B U N ,          

a6 c3 d1 d2  b1 e2 d1 b3 d2  a2 d3 c2   d4 a1  c4 c6 b3 c1 b3 
                        

             ,           

a3 d3 c2 d3 c2 a1  d4 b3 a5 e6 b3 b3   c4 a5  a3 a1 c6 a5  a1 
                        

        -                

a6 e2 b1 e2 a4 d3 b3 d2  c3  a4 d3 c1 c2 a5 e1 a5 d3      
                        

        -         .       

a3 a5 b6 c3 c6  a3 a5  b6  b3 d3 a2 a5 d1 a3        
                        

      1 : 1 2               

b3 a1 a3 c3 d4                    

 
 

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 
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1 Petru 4:12-19 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 4:12-13 1 Petru 4:15 1 Petru 4:16 

Prea iubiților, nu vă mirați de 

încercarea de apă din mijlocul 

vostru, care a venit peste voi 

ca să vă încerce, ca de ceva 

interesant, 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. 

Nimeni din voi să nu sufere ca 

ucigaș sau ca hoț sau ca 

făcător de rele sau ca unul 

care se amestecă în oalele 

altuia. 

Dimpotrivă, dacă suferă 

pentru că este creștin, să nu-i 

fie rușine, ci să proslăvească 

pe Dumnezeu pentru lucrul 

acesta. 

A F A F A F 
 
 

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 Carte din Biblie 
Personaj masculin 

din VT 
Personaj feminin 

din VT 
Loc din Biblie 

C     

L   Lo-Ruhama  

I     

P  Pecahia   

A    Ai 

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 11 



 

 

LECȚIA 12 
1 Petru 5:1-4 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 5:1-14. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

1 Petru 5:1. Sfătuiesc pe prezbiterii (sau: bătrânii) dintre voi, eu, care sunt un prezbiter (sau: 

bătrân) ca și ei, un Martor al patimilor lui Hristos, și părtaș al slavei care va fi descoperită:  

2. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia 

lui Dumnezeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine.  

3. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. 

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

• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ1 

 

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

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 

 

1 PETRU 5:4 
„...când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa, care nu se 

poate vesteji, a slavei.” 
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• Ce se va întâmpla când se va arăta Păstorul cel mare? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul slavă2? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ al 
limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Cui este adresat mesajul din 1 Petru 5:1? # Care sunt cele trei caracteristici prin care apostolul 
Petru se descrie pe sine? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Care era îndemnul adresat de apostolul Petru destinatarilor în 1 Petru 5:2? # A cui este turma 
și sub paza cui este ea (1 Petru 5:2)? # Imaginează-ți o schemă care să reprezinte relația dintre 
Dumnezeu, turmă și cei care o păstoresc. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Cum trebuie să fie și cum nu trebuie să fie slujirea, conform îndemnului apostolului Petru? (1 
Petru 5:2-3) 

Cum să NU fie Cum să fie 
  
  
  

5. Cine este Păstorul cel Mare? Citește Ioan 10:14-15 și notează ce afli despre relația Păstor – oi 
(turmă). 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Care era răsplata de care se vor bucura cei care au slujit conform îndemnului apostolului Petru? 
Când vor primi această răsplată? (1 Petru 5:4) 

 
2 În latină „glōria”, în greacă „dóxa”, iar în ebraică „kâbōd”. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ3 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

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

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Vom alege ca temă cuvântul „presbiter” (în greacă „presbuteros”). Citește paragraful 1 Petru 
4:1-5:14 și notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
3 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Turma lui Dumnezeu, Biserica, trebuie îngrijită după voia lui Dumnezeu. Când 
se va întoarce Păstorul cel mare și bun, Domnul Isus Hristos, va răsplăti tuturor 
celor care au fost credincioși în lucrul încredințat lor.  

Te vei întreba poate: „Și ce au toate acestea cu mine? Eu nu sunt nici pastor, nici prezbiter, sau 
orice altceva!”. Ei bine, știai că nici unul dintre aceștia nu s-a născut așa și nici nu a devenit peste 
noapte prezbiter, de exemplu?  

Citește Luca 16:10, observă cu atenție și apoi notează cum înțelegi că ajunge cineva să fie 
„credincios în cele mai mari lucruri”, adică să aibă o responsabilitate atât de mare? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Care sunt lucrurile în care tu trebuie să fii acum credincios, perseverent? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

1 Petru 5:1-4 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 5:1-4, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

1 Petru 5:1. Sfătuiesc pe ________________________ (sau: bătrânii) dintre voi, eu, care sunt un 

prezbiter (sau: ___________________) ca și ei, un ___________________ al patimilor lui 

___________________, și părtaș al slavei care va fi descoperită: 

Cuvântul corect 
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2. ____________________ turma lui __________________, care este sub paza ___________________, nu 

de silă, ci de bună voie, după ___________________ lui Dumnezeu; nu pentru un 

___________________ mârșav, ci cu lepădare de sine. 

3. Nu ca și cum ați _____________________ peste cei ce v-au ___________________ la împărțeală, ci 

făcându-vă __________________ turmei. 

4. Și când Se va arăta ___________________ cel mare, veți căpăta ___________________, care nu se 

poate ___________________, a slavei. 

 
/ prezbiterii / bunic / voia / exemplu / Martor / afacere / cununa / stăpâni / noastră / Martor / 
porunca / căzut / Păstorul / voastră / Ucenic / laurii / vesteji / Hristos / Învățătorul / episcopii / 
câștig / Domnul / pilde / bătrân / nimerit / Dumnezeu / 

 

 
 

Ordonează cuvintele din textul de mai jos și reconstituie unul 
din versetele deja citite. Scrie apoi textul reconstituit și 
referința biblică corespunzătoare în spațiul de mai jos. 

Știai că... 
...Dumnezeu se consideră pe Sine „Păstorul cel Mare” și pe cei credincioși turma Sa? 
Haideți să aflăm mai multe lucruri despre oi, ca să înțelegem mai bine ce vrea El să spună. 

Oile preferă să stea în turmă, adică în grupuri mari. Ele nu se aventurează singure deoarece 
doar în turmă se simt în siguranță. Crescătorii de oi nu le țin în grupuri mai mici de 4-5 capete 
pentru a nu le provoca stres și nesiguranță. Apoi oile sunt animale sociale. Legătura cea mai 
puternică este între oaia mamă și miel. Dar și oile adulte se împrietenesc, formează 
grupulețe, iar uneori au antipatii. Un alt lucru interesant este că oile se urmează unele pe 
altele și există oi care conduc turma. Instinctul de-a urma este uneori mai puternic decât 
instinctul de conservare: în Turcia, în anul 2006, au murit 400 de oi după ce liderul turmei 
(un berbec sau o oaie mai în vârstă) s-a aventurat să treacă un râu. Apoi oile nu au nici un 
mijloc de apărare împotriva prădătorilor. Atunci când sunt atacate ele fug, dar nici acolo nu 
au performanțe deosebite. De aceea au nevoie de cineva să le apere. În schimb, oile sunt tot 
timpul atente și sesizează un potențial pericol din timp. Dumnezeu le-a creat cu un foarte 
bun simț al auzului și al văzului. Câmpul lor vizual este de aproximativ 300° ceea ce le 
permite să vadă în spate fără a întoarce capul. Uzual, câmpul vizual al omului este de 
aproximativ 180°. Oile au și o memorie foarte bună, ele pot ține minte fețele oamenilor și 
fețele altor oi timp de mai mult de doi ani. Un alt lucru foarte important este că țin minte 
vocea ciobanului. Această calitate, împreună cu instinctul de-a urma, le ajută să meargă 
după cel ce le păstorește. El nu trebuie să le constrângă să vină după el, ci ele vin din proprie 
inițiativă, deoarece îi recunosc vocea. Dacă vocea care le cheamă nu le este cunoscută, vor 
ciuli urechile, dar nu vor urma o persoană străină. 

(https://oviolaru.ro/comportamentul-oilor/, accesat în 17.01.2021) 
(http://cresterea-oilor.blogspot.com/2013/09/comportamentul-social-al-oilor.html, accesat în 17.01.2021) 

(https://fermaanimalelor.ro/exploreaza-ferma/animale/oaia/, accesat în 17.01.2021) 

ORDINE ÎN HAOS! 

https://oviolaru.ro/comportamentul-oilor/
http://cresterea-oilor.blogspot.com/2013/09/comportamentul-social-al-oilor.html
https://fermaanimalelor.ro/exploreaza-ferma/animale/oaia/
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turma sub Păstoriți lui, paza, cu lepădare nu de silă, ci de, după 
voia lui voie Dumnezeu; nu pentru bună un Dumnezeu care 

voastră este mârșav, ci de câștig sine. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

     E S T E                

a3 b3 c2 a5  a5 d1 d2 a5  a3 c6 a5 a4 b3 c2 a3 b3 c3 d1     
                        

                        

e4 c2  a3 a5 b6 a5  c1 a1 b3  c2 b3 a3 b3         
                        

       ,                 

b6 d3 a3 c6 d3 c6 b3   a5 d1 d2 a5  a3 c6 a5 a4 b3 c2 a3 b3 c3 d1 
                        

               .         

e5 b3  e4 c2  a3 a5 b6 a5  c1 a1 c6 b3   e5 b3  a3 b3 c2 a5 
                        

                        

a5 d1 d2 a5  c2 a5 a4 c6 a5 c4 d2  e4 c2  a3 a5 b6 a5  c1 a1 b3 
                        

                        

c2 b3 a3 b3  b6 d3 a3 c6 d3 c6 b3   a5 d1 d2 a5       
                        

              C E L E      . 

c2 a5 a4 c6 a5 c4 d2  e5 b3  e4 c2  a3 a5 b6 a5  c1 a1 c6 b3  
                        

L U C A  1 6 : 1 0               

b6 d3 a3 a1                     
                        

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 
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1 Petru 5:1-4 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 5:1 1 Petru 5:2 1 Petru 5:4 

Sfătuiesc pe diaconii (sau: 
bătrânii) dintre voi, eu, care 

sunt un prezbiter (sau: 
bătrân) ca și alții, un Martor 

al patimilor lui Hristos, și 
părtaș al slavei care va fi 

descoperită... 

Păstoriți turma lui 
Dumnezeu, care este sub 

protecția voastră, nu de silă, 
ci de bună voie, după voia lui 

Dumnezeu; nu pentru un 
câștig necinstit, ci cu 

lepădare de sine. 

Și când Se va arăta Păstorul 
cel mare, veți căpăta cununa, 

care nu se poate vesteji, a 
slavei. 

A F A F A F 
 
 
 
 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 Carte din Biblie 
Personaj masculin 

din NT 
Personaj biblic 

feminin Loc din Biblie 

P     

A     

S    Seleucia 

T     

O   Oholibama  

R  Ruf   
  

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 12 



 

 

LECȚIA 13 
1 Petru 5:5-14 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 1 Petru 5:1-14. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

1 Petru 5:5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre, să fiți 

împodobiți cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har.”  

6. Smeriți-vă, deci, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.  

7. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.  

8. Fiți treji, și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, 

și caută pe cine să înghită.  

9. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca 

voi.  

10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi 

puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.  

11. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.  

12. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă 

sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta, de care v-ați 

alipit.  

13. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu.  

14. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi cu toți care 

sunteți în Hristos Isus! Amin. 

• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ 

 

• Care sunt expresiile care indică acțiunile potrivnicului (diavolului)? Notează-le în tabelul de mai 
jos și găsește pentru fiecare un sinonim. 

Acțiune Sinonim (alt cuvânt cu același înțeles) 
  
  

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul a fi treaz1? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ 
al limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Pe cine sfătuiește apostolul în 1 Petru 5:5a și care este sfatul? # Care este sfatul din 1 Petru 
5:5b și cui este adresat? #  De ce ar trebui și unii și alții să urmeze sfatul apostolului Petru, care 
este argumentul lui? (1 Petru 5:5c) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Care sunt îndemnurile imperative ale apostolului în 1 Petru 5:6-7 și cum îi motivează el să le 
urmeze (de ce să o facă)? 

Îndemnul  Motivul  
•  pentru ca... 
  
•  căci... 
  

 
1 În slavonă „trīezvū”, în greacă „sōphroneō”, iar în ebraică „shâmar”. 

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.” 



1&2 PETRU / LECȚIA 13   105 

 

4. Care este îndemnul apostolului în 1 Petru 5:8a? # Care este argumentul pentru acest îndemn? 
(1 Petru 5:8b) # Cu ce este comparat diavolul (în limba greacă „diabolos”)? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Ce mai trebuie să facă credincioșii pe lângă veghere? (1 Petru 5:9, Matei 26:41) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Ce va face Dumnezeul oricărui har față de credincioșii care suferă „pentru puțină vreme”? (1 
Petru 5:10) Notează aceste lucruri unele sub altele în spațiul de mai jos. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ2 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

Fiți treji, și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, 

și caută pe cine să înghită. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Vom alege ca temă cuvântul „har” (în greacă „charis”). Citește paragraful 1 Petru 4:1-5:14 și 
notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
2 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
„Dacă vă tremură genunchii, îngenunchiați în rugăciune.”3 (Anonim, înscris pe 
peretele unei biserici din Londra în timpul celui de-al doilea război mondial) 

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) 

Citește Efeseni 6:18-19 și notează când, cum și pentru cine ne îndeamnă apostolul Pavel să ne 
rugăm. Tu folosești această „armă” în lupta împotriva păcatului? Cum și cât de des te rogi?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
3 https://www.loribalogh.ro/2012/12/maxime-si-cugetari-despre-rugaciune/, accesat la 24.12.2020. 

https://www.loribalogh.ro/2012/12/maxime-si-cugetari-despre-rugaciune/
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1 Petru 5:5-14 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 1 Petru 5:5-11, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

1 Petru 5:5. Tot așa și voi, ____________________, fiți supuși celor ___________________. Și toți în 

legăturile voastre, să fiți ___________________________ cu smerenie. Căci „____________________ 

stă împotriva celor mândri, dar celor ___________________ le dă har.” 

6. Smeriți-vă, deci, sub _______________ tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la ___________________ 

Lui, El să vă _______________________. 

7. Și _____________________ asupra Lui toate __________________________ voastre, căci El 

___________________ îngrijește de voi. 

8. Fiți treji, și ___________________! Pentru că ______________________________ vostru, 

________________________, dă târcoale ca un _______________ care răcnește, și 

___________________ pe cine să înghită. 

9. Împotriviți-vă lui ___________________ în credință, știind că și ____________________ voștri în 

lume trec prin aceleași _________________________ ca voi. 

Știai că... 
...nu la întâmplare apostolul Petru îl compară pe diavol cu un leu? 

Atunci când vânează, leii folosesc o anumită strategie. Deși există și lei care trăiesc singuri, 
cel mai adesea ei trăiesc și, mai ales vânează, în grup. Leoaicele împreună cu leii mai tineri 
sunt o formidabilă forță prădătoare. Atunci când sunt în grup atacă turme de antilope, 
zebre, bivoli și chiar grupuri de elefanți sau de girafe. Vânătoarea debutează cu o pândă, 
timp în care leii, la adăpostul tufișurilor și al ierburilor înalte din savană, se furișează și se 
apropie cât de mult pot de prada lor. Apoi brusc, declanșează un atac scurt și rapid prin care 
urmăresc izolarea unui individ din turmă. Dacă manevra reușește, prada este ca și răpusă, 
deoarece pe urmele ei se năpustesc toți membrii grupului și în cele din urmă o înconjoară și 
o doboară. Cheia strategiei este izolarea individului de turmă.  

Un grup de lei este capabil să doboare chiar și un elefant dacă acesta este singur. La fel face 
și Satan, mai întâi dă târcoale, se furișează și abia apoi declanșează atacul fatal pentru suflet. 
Iar dacă cel atacat nu este atent, nu veghează și nici nu ține cont că în această luptă nu este 
singur, ci îi are aproape pe frații lui atunci el este o pradă sigură. 

(https://www.britannica.com/animal/lion, accesat în 10.01.2021) 

Cuvântul corect 

https://www.britannica.com/animal/lion
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10. Dumnezeul oricărui ___________________, care v-a chemat în ___________________ Isus la slava 

Sa veșnică, după ce veți suferi ______________________ vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va 

da ___________________ și vă va face neclintiți. 

11. A Lui să fie ___________________ și puterea în vecii ______________________! Amin. 

/ suferințe / potrivnicul / tinerilor / tari / surorile / mâna / slava / Isus / aruncați / smeriți / 
coboare / diavolul / îngrijorările / vrăjmașul / caută / împodobiți / puțină / har / degetul / vremea 
/ leu / coborâți / Însuși / vârstnici / smeriți / puștanilor / putere / înalțe / Hristos / multă / bătrâni 
/ azvârliți / vegheați / frații / vecilor / 
 
 
 
 
 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

                  -   ,   

d4 a5 b1 b2 a5 a1 e6 b3  e5 b3  c6 d3 b1 a1 e6 b3  d4 e2    
                        

                Î N       

a3 a1  d1 e2  c2 d3  a3 e2 a4 a5 e6 b3  e4 c2       
                        

      ;       ,          , 

b3 d1 c4 b3 d2 e2   a4 d3 b2 d3 b6   e4 c2  a1 a4 a5 d4 e2 c6 
                        

                  ,      

a5 d1 d2 a5  c4 b6 b3 c2  a4 a5  c6 e3 d4 c2 e2   a4 a1 c6  
                        

                        

a3 a1 c6 c2 a5 a1  a5 d1 d2 a5              
                        

             .        26 : 41 

c2 a5 c4 d3 d2 b3 c2 a3 b3 c3 a1 d1 e2   c1 a1 d2 a5 b3     
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 
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1 Petru 5:5-14 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 1 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

1 Petru 5:5 1 Petru 5:6-7 1 Petru 5:12 

Tot așa și voi, bătrânilor, fiți 

supuși celor tineri. Și toți în 

legăturile voastre, să fiți 

împodobiți cu smerenie. Căci 

„Dumnezeu stă împotriva 

celor mândri, dar celor 

smeriți le dă har.” 

Smeriți-vă, deci, sub mâna 

tare a lui Dumnezeu, pentru 

ca, la vremea Lui, El să vă 

înalțe. Și aruncați asupra Lui 

toate îngrijorările voastre, 

căci El însuși îngrijește de voi. 

V-am scris aceste multe 

rânduri prin Silviu, care cred 

că este un om credincios, ca 

să vă sfătuiesc și să vă 

adeveresc că adevăratul har 

al lui Dumnezeu este harul 

acesta, de care v-ați alipit. 

A F A F A F 
 
 
 

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 
Fiii lui Iacov sau 

ucenicii Domnului 
Personaj biblic 

feminin 
Judecător sau 

împărat din Israel 
Loc din Biblie 

T  Tirța Tola  

R     

E     

A Așer    

Z     

 
  

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 13 



 

 

LECȚIA 14 
2 Petru 1:1-11 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 2 Petru 1:1-21. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

2 Petru 1:1. Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de 

același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos: 

2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus 

Hristos! 

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, 

4. prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași 

firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte. 

5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, 

cunoștința; 

6. cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 

7. cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni. 

8. Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori 

în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. 

9. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși, și a uitat că a fost curățit de 

vechile lui păcate. 

10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, 

dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. 

11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în Împărăția veșnică a Domnului și 

Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ1 

 

• Ce și cât ne-a dăruit dumnezeiasca putere? # Prin ce anume ne-au fost dăruite? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul cunoaștere2? Folosește ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în 
conținut, folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Cum se prezintă autorul în 2 Petru 1:1 și prin ce este această prezentare diferită față de cea din 
1 Petru 1:1? # Ce ni se spune cu privire la destinatarii epistolei în 2 Petru 1:1b? # Ce și cum „au 
căpătat” ei? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Care sunt cele două lucruri pe care autorul le dorește destinatarilor? (2 Petru 1:2) # Cum, prin 
ce pot fi ele înmulțite? # Despre a cui cunoaștere este vorba? (citește și Ioan 17:3). 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 8 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 
2 În latină „cognitiō”, în greacă „epignōsis”, iar în ebraică „da'ath”. 

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.” 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Citește 2 Petru 1:3-4 și notează ce ne-a dat Dumnezeu. # Care este scopul acestor daruri? (2 
Petru 1:4) # Când se împlinește acest scop? (2 Petru 1:4b) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Ce trebuie să facă creștinii ca urmare a faptului că Dumnezeu a dat? (2 Petru 1:5a) # Câte 
virtuți sunt îndemnați creștinii să unească și care sunt acestea? (2 Petru 1:5-7) # Imaginează-ți o 
schemă care să te ajute să le reții în ordine. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Ce consecințe are belșugul acestor virtuți în viața creștinului în ce privește „deplina cunoștință 
a Domnului Isus Hristos”? (2 Petru 1:8) # Ce ni s-a dat prin „cunoașterea Celui ce ne-a chemat 
prin slava și puterea Lui”? (2 Petru 1:3) #  Care este asemănarea între aceste două versete? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ3 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce 

ne-a chemat prin slava și puterea Lui. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 
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• Vom alege ca temă cuvântul „evlavie” (în greacă „eusebeia”). Citește paragraful 2 Petru 1:1-
3:18 și notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
O relație presupune acțiuni din partea a cel puțin două persoane. La fel este și 
în relația cu Dumnezeu, ne spune apostolul Petru: pentru că „Dumnezeu ne-a 
dat tot ce privește viața și evlavia...”, „de aceea dați-vă și voi toate silințele”. 

Lucrul acesta se aplică și cu privire la mântuire: Dumnezeu L-a dat pe Domnul Isus Hristos să 
moară în locul nostru, iar noi, pentru a avea viață veșnică trebuie să credem în El (Ioan 3:16). 

Ai primit tu darul lui Dumnezeu, viața veșnică prin credința în Domnul Isus Hristos? Dacă NU, știi 
cum poți primi acest dar deosebit de valoros? (1 Ioan 5:11-13) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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2 Petru 1:1-11 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 2 Petru 1:1-11, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

2 Petru 1:1. Simon ___________________, rob și apostol al lui ___________________ Hristos, către 

cei ce au căpătat o ______________________ de același preț cu a noastră, prin 

_______________________ Dumnezeului și Mântuitorului ___________________ Isus Hristos: 

2. Harul și ___________________ să vă fie înmulțite prin ___________________________ lui 

Dumnezeu și a _______________________ nostru Isus Hristos! 

3. Dumnezeiasca Lui ____________________ ne-a dăruit tot ce privește ___________________ și 

evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a ______________________ prin slava și puterea Lui, 

4. prin care El ne-a dat ___________________________ Lui nespus de mari și 

___________________, ca prin ele să vă faceți ___________________ firii dumnezeiești, după ce 

ați ___________________ de stricăciunea, care este în ___________________ prin pofte. 

5. De aceea, dați-vă și voi ___________________ silințele ca să uniți cu credința 

___________________ fapta; cu ___________________, cunoștința; 

Știai că... 
...anumite evenimente din viața apostolului Petru, au fost sursă de inspirație pentru 
artiști? 

Cu privire la apostolul Petru există multe relatări atât în Evanghelii, cât și în Faptele 
Apostolilor. Aceste relatări au constituit o sursă de inspirație pentru diverși pictori, cu 
precădere din perioada Barocă (cca. 1 600-1 750 d.Hr.). Fiecare din ei l-a imaginat și l-a 
reprezentat pe apostolul Petru în felul său. Temele regăsite cel mai des sunt: lepădarea 
apostolului Petru de Domnul Isus (Matei 26:69-74), pocăința lui (Matei 26:75b), eliberarea 
miraculoasă din închisoare (F. Ap. 12:7-10) și moartea lui prin crucificare (Ioan 21:18-19). Iată 
câteva exemple: 

Petru înlăcrimat 
(El Greco - Domenikos 

Theotokopoulos) 

Lepădarea lui Petru 
(Michelangelo Merisi da 

Caravaggio)

 

Eliberarea lui Petru 
Raphael (pictor renascentist) 

(Sursa imaginilor: https://www.wikiart.org/, accesat în 17.01.2021) 

Cuvântul corect 
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6. cu cunoștința, ___________________; cu înfrânarea, răbdarea; cu ___________________, 

evlavia; 

7. cu evlavia, __________________ de frați; cu dragostea de frați, __________________ de oameni. 

/ făgăduințele / înfrânarea / Petru / speranța / putere / unele / voastră / pacea / tovarăși / lume 
/ prețioase / credință / Chifa / chemat / cunoașterea / fericirea / dragostea / nostru / fugit / 
toate / Domnului / informarea / părtași / ales / dreptatea / scumpe / iubirea / viața / ascultarea 
/ fapta / Isus / moartea / răbdarea /  
 
 
 
 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

 
 

     A R E         ,        

a3 b3 c2 a5  a1 c6 a5  c4 a5  a6 b3 d3 b6         
                        

         ;        -       

a1 c6 a5  d4 b3 a1 e6 a1   a3 b3 c2 a5  c2  a1 c6 a5    
                        

                    ,    

c4 a5  a6 b3 d3 b6  b6 d3 b3  a4 d3 c1 c2 a5 e1 a5 d3     
                        

 -          .  1      5 : 1 2  

c2  a1 c6 a5  d4 b3 a1 e6 a1    b3 c3 a1 c2       
                        

 
 
 
 
 

 
Ordonează cuvintele din textul de mai jos și reconstituie unul din versetele deja citite. Scrie apoi 
textul reconstituit și referința biblică corespunzătoare în spațiul de mai jos. 

 

și să Isus prin lui Dumnezeu a vă fie Domnului și cunoașterea 
Harul înmulțite pacea nostru Hristos! 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 

ORDINE ÎN HAOS! 
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2 Petru 1:1-11 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 2 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

2 Petru 1:1 2 Petru 1:3-4 2 Petru 1:10 

Simon Pavel, rob și apostol al 

lui Isus Hristos, către cei ce 

au căpătat o credință de 

același preț cu a noastră, prin 

dreptatea Dumnezeului și 

Mântuitorului nostru Isus 

Hristos. 

Dumnezeiasca Lui putere ne-

a dăruit tot ce privește viața 

și evlavia, prin cunoașterea 

Celui ce ne-a chemat prin 

slava și puterea Lui, prin care 

El ne-a dat făgăduințele Lui 

nespus de mari și scumpe, ca 

prin ele să vă faceți părtași 

firii dumnezeiești, după ce ați 

fugit de stricăciunea, care 

este în univers prin pofte. 

De aceea, dragilor, căutați cu 

atât mai mult să vă întăriți 

chemarea și alegerea 

voastră; căci, dacă faceți 

lucrul acesta, nu veți aluneca 

niciodată. 

A F A F A F 
 
 

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 Carte din Biblie Personaj masculin 
din VT 

Personaj biblic 
feminin 

Loc din Biblie 
menționat în VT 

H  Hebron Hogla  

A     

R     

U -    

L    Lida 

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 14 



 

 

LECȚIA 15 
2 Petru 1:12-21 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 2 Petru 1:1-21. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

2 Petru 1:12. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, cu toate că le 

știți, și sunteți tari în adevărul pe care-l aveți. 

13. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte; 

14. căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru 

Isus Hristos. 

15. Îmi voi da osteneala, deci, ca, și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de 

aceste lucruri. 

16. În adevăr, 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. 

17. 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.” 

18. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel Sfânt. 

19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare; la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină 

care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de 

dimineață în inimile voastre. 

20. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. 

21. Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, 

mânați de Duhul Sfânt. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ 

 

• De ce nu se tâlcuiește singură nici o prorocie din Scriptură? Din partea cui au vorbit oamenii și 
cum? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul scriptură1? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ 
al limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Credincioșii cărora le scria apostolul Petru cunoșteau adevărul și erau tari în el (2 Petru 1:12). 
Totuși, de ce consideră el necesar să le aducă „totdeauna aminte de lucrurile acestea”? (2 Petru 
1:13) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce face apostolul, așa încât și după moartea lui, credincioșii să-și aducă „totdeauna aminte de 
aceste lucruri”? (2 Petru 1:15) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 În latină „scriptura”, în greacă „graphē”, iar în ebraică „kâthâb”. 

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.” 



1&2 PETRU / LECȚIA 15   121 

 

4. Ce le-a făcut cunoscut apostolul Petru destinatarilor săi? (2 Petru 1:16a) # Cum NU au făcut 
apostolii acest lucru? (2 Petru 1:16b) # Care este dovada faptului că Petru și ceilalți apostoli au 
fost martori ai vieții Domnului Isus, care sunt acțiunile menționate? (2 Petru 1:16c, 18; citește 
apoi și 1 Ioan 1:1-3) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Textul din 2 Petru 1:17-18 face referire la un eveniment prorocit din vechime de prorocul Isaia, 
la a cărui împlinire au asistat câțiva ucenici. Citește Matei 17:1-6 și notează despre ce eveniment 
este vorba și care dintre ucenici au participat la el. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Ce se poate spune despre orice prorocie din Scriptură? Ce trebuie să știm despre toți prorocii 
din Scriptură? (2 Petru 1:20-21) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ2 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

...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. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 
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• Vom alege ca temă cuvântul „proroc” (în greacă „prophētēs”). Citește paragraful 2 Petru 1:1-
3:18 și notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Dacă apostolii Petru, Ioan și Iacov  au recunoscut vorbirea lui Dumnezeu de pe 
Muntele Schimbării la Față ca fiind împlinirea unei profeții, înseamnă că ei au 
cunoscut Scripturile* și le-au prețuit. (*În cazul lor este vorba despre scrierile Vechiului 

Testament.) 

„Cu o comoară se aseamănă citirea dumnezeieștilor Scripturi. După cum dacă ai putea lua dintr-
o comoară o parte cât de mică, te poți îmbogăți cu ea, tot așa și cu dumnezeieștile Scripturi.”3  
(Ioan Gură de Aur) 
Cum trebuie să fie pentru tine Cuvântul lui Dumnezeu? (Psalmul 119:72-73, 105) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

„Biblia nu este învechită, nici modernă, este eternă.” 4 (Martin Luther) 
Citește Isaia 40:8 și 1 Petru 1:24-25. Ce afli despre Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă este așa, cum 
trebuie să fie el pentru tine? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3 https://basilica.ro/sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-scriptura-7-cuvinte-de-folos/, accesat la 04.01.2021. 
4 http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=Biblie, accesat la 04.01.2021. 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 

 

https://basilica.ro/sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-scriptura-7-cuvinte-de-folos/
http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=Biblie
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b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

 
 

2 Petru 1:12-21 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 2 Petru 1:17-21, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

2 Petru 1:17. Căci El a ___________________ de la Dumnezeu ___________________ cinste și slavă, 
atunci când, din _______________________ minunată, s-a auzit deasupra Lui un 

Știai că... 
...prima traducere a Vechiul Testament din ebraică în greacă se numește Septuaginta? 
Haideți să aflăm de ce? 

Istoricii au descoperit o scrisoare: Scrisoarea lui Aristeas (sec. II î.Hr.), din care au aflat 
informații valoroase despre această traducere, în ciuda caracterului mai degrabă legendar 
al scrisorii. Ea spune că Ptolemeu al II-lea Philadelphus (285-246 î.Hr.) a comandat o 
traducere a Bibliei evreiești, adică a ceea ce noi numim azi Vechiului Testament, pentru 
biblioteca sa din Alexandria. Se spune că pentru a face această traducere, Marele Preot din 
Ierusalim, Eleazar, a selectat 72 de traducători, câte 6 pentru fiecare trib al lui Israel și i-a 
trimis pe insula Pharos, pentru a traduce Torah (Pentateuhul) în greacă. Din această cauză 
traducerea s-a numit Septuaginta (abreviată LLX), de la cuvântul latin pentru 
șaptezeci=septuaginta. Deși atunci au fost traduse doar primele cinci cărți ale Bibliei, 
ulterior acest termen a fost folosit pentru a desemna și traducerile ulterioare ale celorlalte 
cărți ale Bibliei ebraice. Valoarea ei constă în faptul că a fost tradusă de evrei, deci de niște 
buni cunoscători ai culturii și limbii ebraice, în limba greacă, limbă cu o largă răspândire în 
acea vreme. Limba greacă era pentru acea epocă ceea ce este limba engleză pentru noi, azi. 
Această traducere a căpătat o largă răspândire printre creștinii primului secol, deoarece o 
mare parte din ei cunoșteau limba greacă. Majoritatea autorilor Noului Testament citează 
pasaje din Vechiul Testament în versiunea Septuaginta. De fapt, Noul Testament, împreună 
cu această traducere a Vechiului Testament au format Biblia, așa cum o avem noi astăzi. 

(https://www.bibleodyssey.org/en/passages/related-articles/what-is-the-septuagint, accesat în 17.01.2021) 
(https://www.thegospelcoalition.org/article/what-is-the-septuagint/, accesat în 17.01.2021) 

Cuvântul corect 
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___________________, care zicea: „Acesta este ___________________ Meu prea iubit, în care Îmi 

___________________ plăcerea.” 
18. Și noi ___________________ am auzit acest glas ___________________ din cer, când eram cu 
El pe ___________________ cel Sfânt. 
19. Și avem ___________________ prorociei făcut și mai ___________________; la care bine faceți 
că luați ___________________, ca la o lumină care _________________________ într-un loc 
întunecos, până se va crăpa de ___________________ și va răsări luceafărul de  
_______________________ în inimile voastre. 
20. Fiindcă mai ___________________ de toate, să știți că nici o ___________________ din 
________________________ nu se tâlcuiește ___________________. 
21. Căci nici o prorocie n-a fost __________________ prin voia omului; ci ___________________ au 
vorbit de la ___________________, mânați de Duhul ___________________. 
 

/ aminte / adusă /primit / Dumnezeu / prorocie / înșine / Domnului / glas / Scriptură / primită / 
ziuă / venind / seama / tare / Tatăl / vedenie / susur / strălucește / muntele / prorocii / singură 
/ Fiul / dimineață / învățătură / întâi / slava / luminează / cuvântul / oamenii / găsesc / Sfânt / 
 

 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

 
 

         T Ă U             

a3 d3 d4 e3 c2 d2 d3 b6  d2 e2 d3  a5 d1 d2 a5  c3      
                        

                        

a3 a1 c2 a4 a5 b6 e2  c4 a5 c2 d2 c6 d3           
                        

               ,         

c4 b3 a3 b3 c3 a1 c6 a5 b6 a5  c1 a5 b6 a5   e5 b3  c3    
                        

                     .   

b6 d3 c1 b3 c2 e2  c4 a5  a3 e2 c6 a1 c6 a5 a1  c1 a5 a1    
                        

      1 1 9 : 1 0 5            

c4 d1 a1 b6 c1                    
                        

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 
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2 Petru 1:12-21 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 2 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

2 Petru 1:16 2 Petru 1:19 2 Petru 1:20-21 

În adevăr, 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. 

Și avem cuvântul prorociei 

făcut și mai tare; la care bine 

faceți că luați aminte, ca la o 

lumânare care strălucește 

într-un loc întunecos, până se 

va crăpa de ziuă și va răsări 

luceafărul de seară în inimile 

voastre. 

Fiindcă mai întâi de toate, să 

știți că nici o prorocie din 

Scriptură nu se explică 

singură. Căci nici o prorocie 

n-a fost adusă prin ideea 

omului; ci oamenii au vorbit 

de la Dumnezeu, mânați de 

Duhul Sfânt. 

A F A F A F 
 
 
 

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 Popoare biblice 
Personaj masculin 

din NT 
Personaj biblic 

feminin 
Loc din Biblie 

menționat în NT 

C     

H  Hristos   

I     

P     

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 15 



 

 

LECȚIA 16 
2 Petru 2:1-22 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 2 Petru 2:1-22. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

2 Petru 2:1. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, 

care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, și 

vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 

2. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. 

3. În lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înșelătoare, să aibă un câștig de la voi. Dar osânda îi 

paște de multă vreme, și pierzarea lor nu dormitează. 

4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau 

înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată; 

5. dacă n-a cruțat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, 

împreună cu alți șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți; 

6. dacă a osândit El la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de 

pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, 

7. și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor 

stricați; 

8. (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui 

neprihănit, din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite;) - 

9. înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, și să păstreze pe cei 

nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății: 

10. mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia, și disprețuiesc 

stăpânirea. 

11. pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nici o judecată 

batjocoritoare împotriva lor. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ 

 

• Ce vor face învățătorii mincinoși care vor fi între credincioși? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul învățător1? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ 
al limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Ce spune apostolul Petru că au existat în trecut și ce vor exista în viitor? (2 Petru 2:1) # Cum 
sunt descriși și unii și alții? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce vor strecura învățătorii mincinoși între credincioși? Cum altfel pot fi numite? # Cum le vor 
strecura între credincioși? (2 Petru 2:1) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 În slavonă „daskal”, în greacă „didaskalos”, iar în ebraică „lâmad”. 

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.” 



1&2 PETRU / LECȚIA 16   129 

 

4. Ce vor face mulți din cei ce îi vor asculta pe învățătorii mincinoși? (2 Petru 2:2a) # Ce se va 
întâmpla cu calea adevărului? (2 Petru 2:2b) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Care este soarta acestor învățători mincinoși? (2 Petru 2:1c, 3b, 9b) # Ce exemple de situații 
pomenește apostolul Petru în care Dumnezeu pedepsește pe cei nelegiuiți (păcătoși) și-i scapă 
(mântuiește) pe cei neprihăniți? (2 Petru 2:4-8) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. De cine s-au lepădat și ce au părăsit acești învățători mincinoși? (2 Petru 2:1b, 15a) # De unde 
apar acești învățători mincinoși: dintre cei credincioși sau dintre cei necredincioși? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ2 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

[...] între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor 

lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat. 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 
2 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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• Vom alege ca temă cuvântul „pierzare/pieire” (în greacă „apōleia”). Citește paragraful 2 Petru 
1:1-3:18 și notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Dacă învățătorii mincinoși strecoară pe furiș învățăturile false și 
distrugătoare, înseamnă că pentru a le putea identifica trebuie să fii foarte 
atent, dar și să cunoști foarte bine învățătura adevărată și ziditoare.  

„Păzește-te de mincinosul care amestecă și un pic de adevăr în minciuna lui.” 3 (Al. Vlahuță) 

Cum te poți păzi de minciună? Citește Ioan 8:31-32 și Psalmul 119:160. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

„Nu-l ascultați pe omul care nu-L ascultă pe Dumnezeu.”4 (A.W. Tozer) 
Cum te poți păzi de cei care propovăduiesc minciuni amestecate cu adevăr? Citește Fapte 17:11 
și Matei 7:15-20. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3 https://booknation.ro/citate-despre-minciuna/, accesat la 04.01.2021. 
4 http://nazireat4him.blogspot.com/2010/07/o-noua-carte-scrisa-de-awtozer.html, accesat la 04.01.2021. 

https://booknation.ro/citate-despre-minciuna/
http://nazireat4him.blogspot.com/2010/07/o-noua-carte-scrisa-de-awtozer.html
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SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 

 
 

2 Petru 2:1-22 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 2 Petru 2:1-5, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

2 Petru 2:1. În ___________________ s-au ridicat și proroci ______________________, cum și între 
voi vor fi ______________________ mincinoși, care vor ___________________ pe furiș erezii 
nimicitoare, se vor ___________________ de Stăpânul, care i-a _____________________, și vor 
face să cadă asupra lor o ___________________ năprasnică. 
2. Mulți îi vor ___________________ în destrăbălările lor. Și, din ___________________ lor, calea 
adevărului va fi ___________________ de rău. 

Știai că... 
...Biserica, încă de foarte timpuriu, a fost confruntată cu învățături false, cu erezii? 

Încă de la început au existat dezbateri cu privire, fie la divinitatea, fie la umanitatea 
Domnului Isus Hristos. Primii care i-au contestat divinitatea au fost chiar cărturarii și fariseii 
din timpul vieții Sale: „Iudeii I-au răspuns: «Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre 
în Tine, ci pentru o hulă și pentru că Tu, care ești un om, Te faci Dumnezeu»” (Ioan 10:33). În 
zilele noastre, gruparea numită Martorii lui Iehova contestă dumnezeirea Domnului Isus. 
Dar nu doar divinitatea Sa a fost și este contestată, ci chiar umanitatea Sa a fost subiectul 
multor dezbateri aprinse. De exemplu, una dintre primele erezii cu care s-a confruntat 
biserica, încă din secolul I, a fost cea numită Docetism. Numele ei provine din cuvântul 
grecesc „dokein”, care înseamnă „a părea”. Cei care o promovau afirmau că, în timpul vieții 
sale pe pământ, Domnul Isus nu a avut corp real, fizic, ci doar unul eteric, fantomatic, ce 
doar părea fizic. Docetiștii radicali afirmau că Hristos nu s-a întrupat și prin urmare toate 
actele vieții sale, inclusiv răstignirea, sunt doar aparențe. Drept consecință, ei negau 
învierea și înălțarea Domnului Isus Hristos la ceruri. Primul adversar al acestei învățături 
false este chiar apostolul Ioan: „Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați 
duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui 
Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit 
în trup este de la Dumnezeu” (1 Ioan 4:2). Mai târziu, în secolul al II-lea, episcopul Ignatie al 
Antiohiei a fost un apărător redutabil al adevărului în fața acestei erezii. 

(https://www.britannica.com/topic/Docetism, accesat în 23.01.2021) 

Cuvântul corect 
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3. În ___________________ lor vor căuta ca, prin ___________________ înșelătoare, să aibă un 

__________________ de la voi. Dar ________________ îi paște de multă ___________________, și 
pierzarea lor nu _________________________. 
4. Căci dacă n-a cruțat ______________________ pe îngerii care au ___________________, ci i-a 
aruncat în ___________________, unde stau înconjurați de întuneric, ___________________ cu 
lanțuri și păstrați pentru ________________________; 
5. dacă n-a ___________________ El lumea veche, ci a scăpat pe ___________________, acest 
propovăduitor al __________________________, împreună cu alți șapte inși, când a 
_________________ potopul peste o _________________ de nelegiuiți. 
 

/ dormitează / norod / cruțat / osânda / răscumpărat / Adam / urma / pedeapsă / învățători / 
timpul / lăcomia / Adânc / cuvântări / lepăda / păcătuit / legați / propovăduitori / strecura / 
pricina / Noe / pierzare / popor / trimis / mincinoși / vreme / lume / vorbită / neprihănirii / câștig 
/ Dumnezeu / judecată / Hades / 

 
 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

D A C Ă                     

a4 a1 a3 e2  c6 e2 c1 e3 c2 a5 e6 b3  e4 c2         
                        

            ,            

a3 d3 d4 e3 c2 d2 d3 b6  c1 a5 d3   d1 d3 c2 d2 a4 e6 b3  e4 c2 
                        

                   ;     

a1 a4 a5 d4 e2 c6  d3 a3 a5 c2 b3 a3 b3 b3  c1 a5 b3      
                        

                      ,  

d4 a5 e6 b3  a3 d3 c2 c3 a1 e5 d2 a5  a1 a4 a5 d4 e2 c6 d3 b6   
                        

                        

e5 b3  a1 a4 a5 d4 e2 c6 d3 b6  d4 e2  d4 a1  a6 a1 a3 a5   
                        

      .       8 : 31b - 32       

b6 b3 a2 a5 c6 b3   b3 c3 a1 c2             

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 
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2 Petru 2:1-22 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 2 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

2 Petru 2:1 2 Petru 2:2-3 2 Petru 2:17 

În norod s-au ridicat și 

proroci mincinoși, cum și 

între voi vor fi profesori 

mincinoși, care vor aduce pe 

furiș erezii nimicitoare, se vor 

lepăda de Stăpânul, care i-a 

răscumpărat, și vor face să 

cadă asupra lor o pierzare 

năprasnică. 

Mulți îi vor urma în 

destrăbălările lor. Și, din 

pricina lor, calea adevărului 

va fi vorbită de rău. În 

lăcomia lor vor căuta ca, prin 

prelegeri înșelătoare, să aibă 

un câștig de la voi. Dar 

osânda îi paște de multă 

vreme, și pierzarea lor nu 

dormitează. 

Oamenii aceștia sunt niște 

fântâni fără suc, niște nori, 

alungați de vânt: lor le este 

păstrată negura 

întunericului. 

A F A F A F 
 
 

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 Carte din Biblie 
Personaj biblic 

masculin 
Personaj biblic 

feminin 
Loc din Biblie 

F     

U - Urie - Ur 

R     

I     

Ș (S)     

Adevărat sau Fals? 

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 16 



 

 

LECȚIA 17 
2 Petru 3:1-18 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție 2 Petru 3:1-18. 
• Parcurge textul de mai jos folosind cele șase întrebări fundamentale ale observării: CINE?, CE?, 

UNDE?, CÂND?, CUM?, DE CE? și marchează prin semnele convenționale cunoscute. 

2 Petru 3:3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, 

care vor trăi după poftele lor, 

4. și vor zice: „Unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate 

rămân așa cum erau de la începutul zidirii!” 

5. Căci înadins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin Cuvântul lui 

Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, 

6. și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. 

7. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate, prin același Cuvânt, pentru focul din 

ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. 

8. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie 

de ani sunt ca o zi. 

9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare 

pentru voi, și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. 

10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile 

cerești se vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 

11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o 

purtare sfântă și evlavioasă, 

12. așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, și trupurile 

cerești se vor topi de căldura focului? 

13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui 

neprihănirea. 

14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără 

prihană, fără vină, și în pace. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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• După ce ai observat paragraful de mai sus prin întrebările de observare și semnele asociate 
acestora, formulează în scris trei întrebări complexe de observare, descoperind chiar în text 
răspunsul la întrebările tale. (Rostul acestui exercițiu este de a deprinde formularea de întrebări, începând 
cu întrebări simple, iar apoi de a exersa formularea de întrebări din ce în ce mai complexe.) 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

MEMOREAZĂ 

 
 

• Ce fel de purtare sunt sfătuiți să aibă destinatarii epistolei scrise de apostolul Petru? # De ce, 
din ce cauză trebuie să fie ei așa? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Cum ai defini cuvântul a aștepta1? Folosește ca ajutor un dicționar explicativ 
al limbii române. Formulează în scris câteva propoziții, diferite în conținut, 
folosind acest cuvânt. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Care este scopul scrierii celor două epistole, după cum afirmă autorul? (2 Petru 3:1-2) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Care este atenționarea lui Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, cu privire la zilele din 
urmă? (2 Petru 3:3-4) # Cum trăiesc aceștia și ce spun ei cu gura lor? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 În latină „exspectāre”, în greacă „prosdokaō”, iar în ebraică „qâvâh”. 

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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4. Câte secunde are un minut, o oră, sau o zi? Câte minute are o oră, o zi, sau un an? Cum este 
timpul pentru Dumnezeu? (2 Petru 3:8) # Cum este Domnul Dumnezeu față de noi, copiii lui, și 
față de toți oamenii? (2 Petru 3:9, 15) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Ce trebuie să știm despre Ziua Domnului? (2 Petru 3:7-10,12) # Ce fel de oameni vor pieri în 
ziua judecății? (2 Petru 3:7) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Cum trebuie să fim și ce trebuie să facem, fiecare dintre noi, privind spre Ziua lui Dumnezeu 
care va veni în curând? (2 Petru 3:11-12) # Ce așteaptă credincioșii după făgăduința lui 
Dumnezeu? (2 Petru 3:13) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

INTERPRETEAZĂ și CORELEAZĂ2 

 

• Folosind cele trei întrebări fundamentale ale interpretării: (a) CE? (definire); (b) DE CE? 
(raționament); (c) CUM? (implicație), parcurge textul de memorat scris mai jos și formulează 
trei „întrebări complexe de interpretare” la care nu ai răspuns, dar la care vrei să afli răspuns. 

...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 […]? 

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2 Se recomandă parcurgerea secțiunii Interpretează și Corelează doar după ce calea Observării este bătătorită în cel puțin 3 cărți ale 
Bibliei. Doar Observarea temeinică și riguroasă poate conduce la o Interpretare corectă a textului biblic. 

Interpretarea este procesul de descoperire a înțelesului pe care autorul a 
intenționat să-l dea textului biblic și a semnificației pe care acesta l-a avut 
pentru cititorii cărora le-a fost adresat. 

4 

Corelarea este procesul de completare a înțelesului unui termen, adevăr sau principiu, 
ținând cont de tot ce s-a spus despre el în cartea studiată, iar apoi în întreaga Biblie. 
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• Vom alege ca temă cuvântul „ziuă” (în greacă „hēmera”). Citește paragraful 2 Petru 1:1-3:18 și 
notează unde în altă parte mai găsești acest cuvânt folosit aici de apostolul Petru. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Dumnezeu a promis că va fi o zi a judecății în care pământul și cerurile vor pieri 
împreună cu toți cei nelegiuiți (2 Petru 3:7), dar tot El a promis „ceruri noi și un 
pământ nou, în care va locui neprihănirea” (2 Petru 3:13). Domnul nu întârzie 

în împlinirea promisiunilor Lui, ci este îndelung răbdător și „dorește ca nici unul să nu piară, ci toți 
să vină la pocăință” (2 Petru 3:9). 

Tu ai venit la pocăință, sau altfel spus, ți-ai predat viața Domnului Isus Hristos, Omul neprihănit 
care Și-a dat viața pentru ca nici tu să nu pieri? (Ioan 3:16)  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Dacă NU, de ce amâni? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Dacă DA, cum trebuie să trăiești în așteptarea împlinirii promisiunilor Lui? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 

 
 
 

2 Petru 3:1-18 
 

Parcurge textul de mai jos și completează în fiecare spațiu liber „cuvântul corect”, folosind lista 
de cuvinte puse sub textul de corectat, conform paragrafului din 2 Petru 3:8-13, traducerea 
Dumitru Cornilescu (VDC). 

2 Petru 3:8. Dar, prea iubiților, să nu ___________________ un lucru: că, pentru 
______________________, o zi este ca o ________________ de ani, și o mie de ani sunt ca o zi. 
9. Domnul nu _______________________ în împlinirea făgăduinței Lui, cum ________________ 
unii; ci are o îndelungă _____________________ pentru voi, și dorește ca nici unul să nu 
___________________, ci toți să vină la ___________________. 
10. ________________ Domnului însă va veni ca un ___________________. În ziua aceea, 
___________________ vor trece cu trosnet, ___________________ cerești se vor topi de mare 
căldură, și ___________________, cu tot ce este pe el, va ___________________. 

Știai că... 
...există unele asemănări, dar și diferențe între apostolul Petru și apostolul Pavel? 

Mai întâi amândurora le-a fost schimbat numele. Domnul Isus a schimbat numele lui Simon 
în Petru, iar după convertire numele lui Saul a fost schimbat în Pavel. Ambii au avut meserii 
grele: Petru a fost pescar, iar Pavel făcea corturi. Niciunul din ei nu avea un trecut fără pată: 
apostolul Petru a fost un ucenic care a făcut multe greșeli și care chiar s-a lepădat de 
Domnul Isus, iar apostolul Pavel a fost un persecutor plin de zel al credincioșilor din Ierusalim 
și nu numai. Dar există și diferențe semnificative. Petru era un om de rând, un pescar 
neînvățat, din Galileea (regiune din nordul Israelului de azi), care vorbea doar aramaica. 
Pavel era evreu, din seminția lui Beniamin, născut în Tarsul Ciliciei (sudul Turciei de azi); avea 
prin naștere și cetățenie romană; a venit de tânăr la Ierusalim și a studiat cu Gamaliel (unul 
dintre cei mai respectați rabini ai vremii); a devenit membru al grupului Fariseilor; vorbea 
diverse limbi printre care greaca și ebraica; era un abil orator și un om ambițios. Convertirea 
lui Petru a avut loc în timp, cu destule șovăieli și opintiri. Convertirea lui Pavel a fost 
dramatică și, odată ce și-a lămurit convingerile, s-a angajat cu o mare pasiune în vestirea 
Evangheliei. Pavel era apostolul Neamurilor, în timp ce Petru era apostolul iudeilor (Gal. 2:8). 
Pavel a scris 13 din cele 27 de cărți ale Noului Testament, în timp ce Petru a scris doar două. 
Dar și unul și altul au fost credincioși Domnul Isus până la moarte și au fost martirizați la 
Roma: apostolul Petru prin crucificare, iar apostolul Pavel a fost decapitat. De la apostolul 
Petru putem învăța să perseverăm în ciuda greșelilor, iar de la apostolul Pavel putem învăța 
să fim mereu gata să vestim tuturor Evanghelia Domnului Isus Hristos. 

(https://epicpew.com/saints-peter-pauls-key-differences-one-key-similarity-went-great-sinners-great-saints/, accesat în 23.01.2021) 
(http://stsppschool.org/wordpress/?page_id=123, accesat în 23.01.2021) 

Cuvântul corect 
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11. Deci, ___________________ toate aceste lucruri au să se ___________________, ce fel de  
___________________ ar trebui să fiți voi, printr-o ___________________ Sfântă și evlavioasă, 
12. așteptând și ___________________ venirea zilei lui _____________________, în care cerurile 
aprinse vor _________________, și trupurile cerești se vor _________________ de căldura 
_________________? 
13. Dar noi, după _______________________ Lui, așteptăm ___________________ noi și un 
pământ ________________, în care va _______________ neprihănirea. 
 
/ pământul / ziua / uitați / focului / bipezi / piară / locui / stelele / mie / vechi / purtare / 
neașteptat / cred / pieri / hoț / îmbrăcăminte / fiindcă / pocăință / galaxiile / făgăduința / 
cerurile / grăbind / întârzie / strice / uraganul / răbdare / deoarece / arde / speră / Domnul / 
sută / oameni / nou / trupurile / Dumnezeu / topi / ceruri / 
 
 

2 Petru 3:1-18 
 

Citește cu atenție fiecare text de mai jos și stabilește dacă este „Adevărat” sau „Fals”, potrivit 
cu afirmațiile Cuvântului scris al lui Dumnezeu din 2 PETRU. Corectează apoi enunțurile false 
subliniind cuvintele greșite și înlocuindu-le cu cele corecte. 

2 Petru 3:1-2 2 Petru 3:9 2 Petru 3:11-12 

Prea iubiților, aceasta este a 

treia epistolă pe care v-o 

scriu. În amândouă, caut să 

vă trezesc mintea obosită, 

prin înștiințări, ca să vă fac să 

vă aduceți aminte de lucrurile 

vestite mai dinainte de sfinții 

proroci, și de porunca 

Domnului și Mântuitorului 

nostru, dată prin apostolii 

voștri. 

Domnul nu întârzie în 

împlinirea făgăduinței Lui, 

cum cred unii; ci are o 

îndelungă răbdare pentru voi, 

și dorește ca nici unul să nu 

piară, ci toți să vină la 

pocăință. 

Deci, 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 care cerurile 

aprinse vor pieri, și trupurile 

cerești se vor topi de căldura 

focului? 

A F A F A F 
 
 
 
 

 

Descifrează versetul biblic de mai jos folosind codul alăturat, 
dar și cuvintele rămase în verset drept exemplu de utilizare a 
codului. 

 1 2 3 4 5 6 

a A B C D E F 

b G H I J K L 

c M N O P Q R 

d S T U V X Y 

e Z Ă Â Î Ș Ț 

Sparge codul! 

Adevărat sau Fals? 
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       N U                

a4 c3 c1 c2 d3 b6  c2 d3  e4 c2 d2 e3 c6 e1 b3 a5  e4 c2    
                        

                        

e4 c1 c4 b6 b3 c2 b3 c6 a5 a1  a6 e2 b1 e2 a4 d3 b3 c2 e6 a5 b3   
                        

   ,               ;      

b6 d3 b3   a3 d3 c1  c3 c6 a5 a4  d3 c2 b3 b3   a3 b3   
                        

                        

a1 c6 a5  c3  e4 c2 a4 a5 b6 d3 c2 b1 e2  c6 e2 a2 a4 a1 c6 a5  
                        

          ,              

c4 a5 c2 d2 c6 d3  d4 c3 b3   e5 b3  a4 c3 c6 a5 e5 d2 a5   
                        

                       , 

a3 a1  c2 b3 a3 b3  d3 c2 d3 b6  d1 e2  c2 d3  c4 b3 a1 c6 e2 
                        

                        

a3 b3  d2 c3 e6 b3  d1 e2  d4 b3 c2 e2  b6 a1       
                        

        .  2       3 : 9     

c4 c3 a3 e2 b3 c2 e6 e2    c4 a5 d2 c6 d3         
 

 

...din toată Biblia 
Completează coloanele corespunzătoare fiecărei categorii cu câte un nume care să aibă ca 
inițială literele din prima coloană. Pentru fiecare nume scris, acordă-ți un punct, iar apoi notează 
totalul în colțul colorat. 

ATENȚIE! Ai putea avea mai multe posibilități, sau dimpotrivă niciuna. Nu te da bătut prea 
repede: dacă nu ai nici o idee, nu înseamnă că nu există! Întreabă un prieten      ! 

 
Carte din Noul 

Testament 
Fiu al lui Iacov 

Personaj biblic 
feminin 

Cetăți menționate 
în VT 

Z     

I     

U - - - Ur 

A     

Explozia ideilor! 
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BD – Episodul 17 



 

 

ANEXE 
Partituri 
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1 Petru 1:5 

 

 

1 Petru 1:15-16 

 

 

 

PARTITURA 1 

PARTITURA 2 
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1 Petru 2:5 

 

 

 

1 Petru 2:11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTITURA 3 

PARTITURA 4 



146  ANEXE 

 

 

1 Petru 3:9 

 

 

1 Petru 4:8 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTITURA 5 

PARTITURA 6 
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1 Petru 5:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTITURA 7 
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2 Petru 1:3 

 

PARTITURA 8 


