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 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.
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INTRODUCERE
Apostolul Petru este probabil cel mai proeminent ucenic al Domnului Iisus și un 
lider de seamă al bisericii primare în primele decenii după înălțarea lui Hristos. 
Ambele epistole sunt scrise într-un context de suferință și persecuție, iar scopul 
este de a-i ajuta pe credincioși să persevereze în credința lor, indiferent de 
greutățile de care au parte. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci 
El însuși îngrijește de voi. (1 Petru 5:7).
Prima epistolă este adresată celor mai multe grupuri de credincioși din toate 
epistolele Noului Testament și cel mai probabil este scrisă în jurul anului 64 AD. 
A doua epistolă a fost scrisă în Roma cu puțin timp înainte de moartea sa. Petru, 
apostol al lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, 
Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. (2 Petru 1:1)
O temă găsită în prima epistolă a lui Petru este aceea că, dacă au gândul ațintit 
la minunea ispășirii, ucenicii lui Isus Hristos pot îndura cu credincioșie suferința 
și persecuția. Fiecare capitol din 1 Petru vorbește despre încercări sau suferință, 
iar Petru le spune că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât 
aurul care piere, și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, 
slava și cinstea, la arătarea lui Iisus Hristos (1 Petru 1:7, 9). Petru le-a amintit 
sfinților de identitatea și destinul lor pentru că ei sunt „o seminție aleasă, o 
preoție împărătească, un neam sfânt, un popor câștigat de Dumnezeu” (1 Petru 
2:9). Scopul este ca cititorii de atunci și cei de acum să găsească în aceste 
rânduri speranță, încurajare și bucurie punând suferința în perspectiva identității 
creștine. 
A doua epistolă este scrisă de Petru, cel mai probabil, cu puțin timp înainte de 
moartea sa la Roma, astfel că această scrisoare este una dintre ultimele sale 
mărturii. În calitate de martor ocular al transfigurării lui Iisus Hristos (vezi 2 
Petru 1:16–18), Petru și-a îndemnat cititorii să crească în cunoașterea lor de 
Dumnezeu, să nu fie leneși și neroditori și să-și întărească chemarea care îi va 
ajuta să nu alunece niciodată. (vezi 2 Petru 1:4–7). Temele centrale ale epistolei 
apar chiar în salutul din primele versete: centralitatea credinței în viața creștină, 
neprihănirea mântuitoare a lui Dumnezeu, domnia lui Iisus Hristos și importanța 
cunoașterii lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos.
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Ne rugăm ca studiul celor două epistole scrise de apostolul Petru să fie pentru 
întreaga Biserică Bunavestire o ocazie de a reflecta mai mult la chemarea 
noastră, să ne încurajeze în momentele de suferință, să ne motiveze să creștem 
în sfințenie în lumina adevăratei Evanghelii, să ne luptăm pentru credința curată 
și să avem o dragoste fierbinte unii pentru alții. 

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 Iisus Hristos. (1 
Petru 2:4,5)

  ---  Echipa pastorală a Bisericii Baptiste Bunavestire  București

PARTEA 1 PARTEA 2

VIZIONEAZĂ O PRIVIRE DE ANSAMBLU PE

1-2 PETRU
© BIBLEPROJECT

Scanați aceste coduri cu camera telefonului pentru a viziona o scurtă 
introducere video animată pentru fiecare dintre epistolele apostolului Petru.
Aceste videouri sunt disponibile pe YouTube.
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S1     HARUL LUI DUMNEZEU ESTE TEMELIA UNEI VIEȚI EVLAVIOASE

SÃPTÃMÂNA 1
HARUL LUI DUMNEZEU ESTE TEMELIA
UNEI VIEȚI EVLAVIOASE

1 Petru 1 : 1 - 12

LUNI         
SALUTĂRI                          

1 Petru 1:1-2
Petru, apostol al lui Isus Hristos, către cei care trăiesc ca străini, răspândiți prin 
Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, aleși 2 după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, 
prin sfințirea lucrată de Duhul, în vederea ascultării de Isus Hristos, cu al cărui 
sânge ați fost stropiți: Harul și pacea să vă fie înmulțite!

OBSERVĂ:

Cum se prezintă pe sine autorul? Cine sunt destinatarii?

Cum este credința despre care vorbește Petru și cum a fost primită?
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MEDITEAZĂ:

Petru (stâncă) este numele dat de Hristos lui Simon, apostolul care s-a lepădat de 
trei ori de Mântuitorul. Petru ajunge să experimenteze profund harul iertării și al 
reabilitării atunci când Domnul îl cheamă să-I pască turma (Ioan 21:15-17). Exact 
această chemare o împlinește și prin scrierea celor două epistole păstrate de Duhul 
Sfânt pentru noi. 
Trebuie remarcată modestia cu care Petru se prezintă pe sine ca simplu apostol 
al lui Iisus Hristos. Nu mai este nicio urmă din acele ambiții și preocupări vechi 
pentru cine va fi mai mare între apostoli. Imediat după prezentarea sa, Petru își 
descrie destinatarii. Aceștia știm că erau evrei și neamuri dispersați prin mai multe 
provincii romane, unde locuiau ca străini (o aluzie la viața de exil și suferință pe care 
o îndurau). Dar lucrul pe care Petru îl accentuează cel mai mult este alegerea lor 
despre care are mai multe de spus. Ei au fost aleși conform preștiinței lui Dumnezeu. 
Fiecare era cunoscut mai dinainte de Dumnezeu Tatăl în vederea acestei alegeri. 
Contextul lor nu a fost și nu era nici atunci străin de Dumnezeu. Toate cele 
petrecute erau parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru ei. Alegerea 
lor era implementată prin sfințirea (punerea deoparte) produsă de Duhul Sfânt, 
pentru a asculta Evanghelia și a fi spălați prin sângele lui Iisus Hristos. Mântuirea 
noastră este lucrarea întregii Sfintei Treimi. Această lucrare este fundamentul 
harului și păcii pentru care Petru se roagă pentru destinatarii săi ca să fie înmulțite.
Ascultarea noastră de Hristos, de Evanghelie, credința noastră nu poate fi rodul 
întâmplării, ci este totdeauna efectul lucrării de sfințire a Duhului Sfânt și rezultatul 
alegerii noastre de către Dumnezeu. În momentele de îndoială, în momentele tale 
de frică, sau când te simți singur și părăsit, amintește-ți acest adevăr fundamental: 
Dumnezeu te-a avut în vedere dinainte de întemeierea lumii. El își va împlini planul 
mântuirii cu tine.
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APLICĂ: 

Mulțumește lui Dumnezeu pentru harul și privilegiul de a fi ales. Meditează și scrie 
ce implicații crezi că are acest adevăr asupra felului în care privești viața, problemele, 
îngrijorările.

MARȚI         
O NĂDEJDE VIE                          

1 Petru 1:3-4
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 nepieritoare, care e neîntinată și nici nu se poate 
veșteji, păstrată în ceruri pentru voi.

OBSERVĂ:

Care sunt efectele nașterii din nou conform acestui text?
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Cum este descrisă moștenirea creștinului?

Ce L-a motivat pe Dumnezeu să facă toate aceste lucruri conform textului?

MEDITEAZĂ:

Versetul 3 este o doxologie la adresa Tatălui, care datorită marii Sale îndurări ne-a 
născut din nou. Nașterea din nou este metafora ce descrie lucrarea săvârșită de 
Dumnezeu în cel ce crede (Ioan 3: 3-8). Este transformarea spirituală profundă 
care face din noi ființe noi (2 Cor. 5:17). Acea tranformare care schimbă radical 
atitudinea noastră față de Dumnezeu, față de păcat și față de semenii noștri, 
acordându-le pe toate cu voia lui Dumnezeu. Această naștere din nou a avut 
loc prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Jertfa răscumpărătoare a lui Hristos 
a deschis calea pentru mântuirea noastră și implicit posibilitatea nașterii din nou. 
Toate acestea au avut loc datorită îndurării lui Dumnezeu. Fundamentul mântuirii 
este totdeauna marea îndurare a lui Dumnezeu.
Dar Dumnezeu nu s-a limitat doar la a ne mântui, ci ne-a făcut și moștenitori 
împreună cu Hristos (Romani 8:17; Efeseni 1:11). Noua creație aparține celor 
mântuiți prin jertfa lui Hristos. Această nădejde este vie, adică reală, veridică, (nu 
falsă, moartă = fără efect). Petru l-a văzut cu ochii lui pe Hristos mort și apoi înviat. 
Astfel, această nădejde în fața suferinței și morții, este o certitudine pe care el o 
așteaptă și o împărtășește cu destinatarii și cu noi.
 Moștenirea creștinului, adică realitatea pregătită de Dumnezeu dincolo de lumea 
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aceasta este descrisă cu 3 negații: „nestricăcioasă”, „neîntinată” și „nu se poate 
veșteji”. Acestea toate indică, în contrast cu lucrurile lumii acesteia, caracterul 
stabil și peren al moștenirii noastre. Spre deosebire de comorile lumii acesteia 
care își pierd valoarea sau relevanța, ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru sfinții 
săi nu poate suferi devalorizare. Ni se spune că această moștenire este păstrată 
(vegheată, ținută în siguranță) în ceruri pentru noi.

APLICĂ: 

Ai fost tu născut din nou prin credința în Hristos? Este viața ta transformată de 
această credință? Unde este comoara ta: în cer sau pe pământ? Meditează și apoi 
răspunde.

Dacă vezi în tine semnele nașterii din nou, dacă Hristos este într-adevăr Domnul 
tău, binecuvântează pe Dumnezeu împreună cu Petru și mulțumește-I pentru 
îndurarea Sa cea mare! Dacă nu, atunci cheamă-L pe Domnul chiar azi în viața ta.
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MIERCURI        
PĂZIȚI DE PUTEREA LUI DUMNEZEU                       

1 Petru 1:5
Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să 
fie descoperită în vremea de pe urmă.

OBSERVĂ:

Cine constituie obiectul protecției lui Dumnezeu? Care este scopul protecției?

MEDITEAZĂ:

Cea mai mare mângâiere pentru credincioșii persecutați de atunci și de azi 
este să se știe ocrotiți de puterea lui Dumnezeu. Tot ce vine asupra noastră 
trebuie mai întâi să aibă permisiunea lui Dumnezeu. Și totuși creștinilor li se 
întâmplă lucruri rele, chiar destinatarii cărora Petru le adresează aceste cuvinte 
treceau prin suferință (v.6). Textul nu spune că Dumnezeu ne păzește pentru 
a ne asigura o stare de confort neperturbat aici. Protecția Lui are ca obiectiv 
realizarea lucrării de mântuire pe care a inițiat-o. El nu va îngădui nimic care să 
amenințe acest plan. 
Textul spune că suntem păziți prin credință. Aceasta constituie instrumentul 
lucrării lui Dumnezeu în inima noastră. Credința ne ancorează în voia lui 
Dumnezeu și reprezintă canalul prin care suntem întăriți în toate necazurile. 
Petru va dezvolta mai mult acest concept esențial.
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Despre mântuire, aici ni se spune că este gata să fie descoperită în vremurile 
de apoi. Desigur, el se adresează unor oameni mântuiți deja, dar starea lor (și a 
noastră) finală, gloria eternă a acestei mântuiri se va descoperi abia la venirea 
Domnului.

APLICĂ: 

Cum experimentezi protecția lui Dumnezeu? Observi cum Dumnezeu protejează 
sufletul și credința ta chiar și când treci prin încercări?

Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru siguranța oferită de promisiunea Sa.
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JOI         
FELURITE ÎNCERCĂRI                        

1 Petru 1:6-9
În tot acest timp vă bucurați, deși 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, dar care totuși este încercat prin foc, să 
aibă ca urmare lauda, slava și cinstea când Se va arăta Isus Hristos. 8 Deși nu L-ați 
văzut, voi Îl iubiți, 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.

OBSERVĂ:

Ce afli despre întristare din aceste versete?

Care sunt efectele încercării credinței?
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MEDITEAZĂ:

Mântuirea așteptată de credincios, acea mântuire care generează o nădejde vie 
(v. 5), produce o mare bucurie în inimile celor ce cred. O bucurie ce nu poate 
fi înăbușită de întristările cu care se confruntă creștinul aici pe pământ. Despre 
încercările care ne întristează ni se spun câteva lucruri care trebuie observate. Ele 
pot produce o întristare pentru puțină vreme. Creștinul simte durerea, dar nu 
descurajează, pentru că e conștient că Dumnezeu i-a pus un capăt. 
Ni se mai spune că încercările sunt necesare. Dumnezeu îngăduie să fim încercați, 
doar dacă trebuie. Putem fi siguri că orice încercare prin care trecem este utilă și 
necesară în planul lui Dumnezeu de sfințire și creștere a noastră în asemănarea cu 
Hristos. Câtă mângâiere este să știm că suferința nu este rezultatul absurdului sau 
al accidentului, ci este îngăduită de un Dumnezeu iubitor, care o va folosi în planul 
Său desăvârșit (Romani 8:28).
Dar mai este un aspect foarte important cu privire la încercare. Aici feluritele 
încercări sunt asociate cu încercarea credinței, care este descrisă ca fiind deosebit 
de prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Despre aceasta ni se promite că va fi urmată 
de laudă, slavă și cinste la arătarea lui Hristos. Desigur, Petru se referă în primul 
rând la prigoana datorată credinței. Totuși, prin extrapolare putem spune că  și alte 
încercări din viața credinciosului constituie o încercare a credinței sale. Totdeauna 
când suntem sub presiune avem de luat decizia de a acționa fie în acord cu credința, 
adică în ascultare de Dumnezeu, fie să alegem căile noastre. Astfel, durerea 
constituie un test al solidității convingerilor noastre. Mai mult, credința practicată 
în suferință devine mult mai puternică. În durere, credința noastră se maturizează, 
iar motivațiile urmării lui Hristos sunt purificate.  
O trăsătură esențială a credinței este că ea produce dragoste față de obiectul ei, 
față de Hristos. Credința stă la baza dragostei noastre față de Domnul, chiar dacă 
nu L-am văzut. De fapt, acesta este scopul final al credinței, cunoașterea și iubirea 
de Dumnezeu. Atunci când inima noastră este plină de dragoste pentru Domnul, 
chiar și în necazuri, sufletul ne este cuprins de o bucurie inexprimabilă și glorioasă, 
pentru că anticipează mântuirea mult așteptată. Astfel, necazul, care la început ne 
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poate umbri bucuria prin întristare, în final nu face decât să confirme autenticitatea 
credinței noastre.

APLICĂ: 

Citește și Iacov 1:2-4. Cum ar trebui să gândim atunci când trecem prin încercări 
sau suferințe? 

VINERI         
SUFERINȚĂ ȘI SLAVĂ                        

1 Petru 1:10-12
Cu privire la această mântuire, cei care au profețit despre harul dăruit vouă au 
căutat și au cercetat îndelung 11 ca să afle pe cine 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 au rostit lucrurile care v-au fost propovăduite acum de cei care v-au 
adus Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, lucruri pe care și îngerii doresc să 
le privească.
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OBSERVĂ:

Ce au cercetat profeții din vechime? Care a fost rezultatul cercetării lor?

MEDITEAZĂ:

Continuând ideea nădejdii vii aduse de mântuirea prin Hristos, Petru amintește 
de suferințele Domnului Iisus care au fost urmate de slavă. În acest fel, el pune 
perspectiva slavei eterne în fața celor ce acum suferă. Nu suferința este finalul 
vieții creștine, ci gloria. 
Petru le mai amintește destinatarilor săi despre harul de a li se fi predicat Evanghelia 
lui Iisus Hristos. Spre deosebire de prorocii din vechime și chiar de îngerii care 
doresc să privească la scena mântuirii noastre, nouă ni s-a dat harul de a cunoaște 
jertfa răscumpărătoare a lui Mesia, dar și gloria ce a urmat acesteia. Asemenea 
Mântuitorului glorificat, și cei ce suferă pentru El urmează să-I împărtășească 
slava. Harul de a fi cunoscut împlinirea acestor profeții vechi testamentare nu 
poate să nu întărească pe cei ce suferă. Ceea ce profeții doreau cu tot dinadinsul 
să cunoască și cercetau cu atenție, ne-a fost păstrat nouă spre a ne fi descoperit. 
Ei nu puteau cunoaște pe deplin cum avea să sufere Mesia și cum această suferință 
avea să fie urmată de glorie, pentru că această cunoaștere a fost rezervată pentru 
noi, cei care am auzit Evanghelia și am crezut-o. Această perspectivă a glorificării, 
demonstrată deja în cazul lui Hristos, ne este promisă și nouă:

Romani (8:17-18)
 Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu și 
împreună-moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să 
fim și proslăviți împreună cu El. 
Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături 
cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi.
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APLICĂ: 

Meditează la harul cunoașterii revelației biblice. Meditează la harul de a cunoaște 
Evanghelia, harul de a cunoaște faptul că Hristos a suferit, a înviat și a fost glorificat. 
Cum ar arăta viața ta fără această cunoaștere? Oare cum ai privi atunci suferința?

Scrie o rugăciune de mulțumire pentru acest har.

Ce faci pentru a crește în cunoașterea Scripturii? Ce faci pentru a-ți cultiva 
credința în aceste adevăruri revelate?
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SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai vrea 
să împărtășești/întrebi la grup.

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:

• Ce motive de mângâiere și încurajare în fața suferinței ai găsit în textul biblic 
din săptămâna aceasta? 

• Cum înțelegi bucuria în încercări? Ce este și ce nu este aceasta?
• Cum poți cultiva credința ta în așa fel încât să fii tare în încercări?
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SÃPTÃMÂNA 2
CHEMARE LA O TRĂIRE SFÂNTĂ

1 Petru 1 : 13 - 2 : 10

LUNI         
FIȚI SFINȚI, CĂCI EU SUNT SFÂNT!                        

1 Petru 1:13-16
De aceea, încingeți-vă coapsele minții, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul 
care vă va fi adus când Se va arăta Isus Hristos! 14 Ca niște copii ascultători, nu vă 
potriviți poftelor 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!

OBSERVĂ:

Notează îndemnurile pe care le găsești în acest pasaj.

MEDITEAZĂ:

Ca urmare a harului alegerii, credinței, și nădejdii vii datorată mântuirii 
creștinului, Petru ne invită la o viață de sfințenie. Sfințirea este efectul 
mântuirii în viața omului, este o consecință logică a credinței în Hristos. 
Totuși, sub presiunea prigoanei, creștinul se poate lăsa copleșit de suferință 
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și descurajare, fiind ispitit să renunțe la sfințenie (Iov 2:9; 36:21). De aceea, 
Petru ne amintește insistent de importanța trăirii sfinte.

Chemarea la sfințenie e făcută prin câteva porunci foarte specifice:

Încingeți-vă coapsele minții!
O imagine a celui ce este gata de acțiune, o persoană în alertă. Deoarece 
hainele purtate în acea vreme erau de regulă lungi (ca niște halate), a alerga cu 
ele era destul de dificil. Astfel, când cineva se pregătea de mai multă acțiune, își 
lega poalele hainei în jurul coapselor, lucru care îi facilita libertatea de mișcare. 

Fiți treji! 
O exprimare metaforică care transmite același mesaj de alertă. O stare opusă 
dormitării sau neatenției. Ambele expresii menționate mai sus sugerează 
importanța vigilenței și a unei atitudini de prudență morală și spirituală cu care 
trebuie să trăiască creștinul. Pericolul ne este amintit în v. 14 și constă în ispita 
de a ne lăsa târâți în poftele de altădată, de al căror pericol, acum, credinciosul 
este conștient.

Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos! 
Speranța creștinului trebuie ancorată în Harul adus de Domnul la arătarea Sa. 
Sfințenia nu poate exista fără această nădejde. 

Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată!
Așa cum am amintit și mai sus, poftele firii pământești constituie un pericol real 
pentru creștin. Altădată, când trăiam în ignoranță față de ele, eram conduși de 
aceste dorințe și impulsuri care ne duceau la păcat. Acum creștinul trebuie să 
fie treaz și să le opună rezistență activă prin puterea Duhului Sfânt (Galateni 
5:16; 1 Petru 2:11).
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Fiți sfinți în toată purtarea voastră!
Desigur, toți cei ce au crezut în Hristos au fost sfințiți odată și pentru totdeauna 
prin sângele lui Iisus (Evrei 10:10). Această sfințire, numită și „pozițională”, 
este esențială. Fără ea nu am putea fi mântuiți și acceptați de Dumnezeu. 
Totuși, Dumnezeu ne cheamă și la o trăire în sfințenie. Practic, ceea ce El a 
produs deja în duhul nostru prin spălarea în sângele lui Hristos trebuie să se 
transpună și în toată purtarea noastră (sfințirea practică, progresivă). 

Argumentul cel mai important pentru sfințire amintit de Petru este însăși 
sfințenia caracterului lui Dumnezeu. Sfințenia nu este un construct social sau 
o chestiune de tradiție ori perspectivă a unei anumite generații. Sfințenia este 
o trăsătură esențială a caracterului neschimbat al lui Dumnezeu.

APLICĂ: 

Care este motivația ta pentru sfințenie? Este oare presiunea părinților sau a 
familiei? Este oare presiunea bisericii sau a societății? În ce măsură caracterul lui 
Dumnezeu te motivează la sfințenie?
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Ce aspecte ale vieții tale crezi că au nevoie de dedicare și sfințire înaintea lui 
Dumnezeu? Ce poți face pentru a fi mai atent, mai veghetor în acele privințe?

MARȚI         
RĂSCUMPĂRAȚI CU SÂNGELE SCUMP AL LUI HRISTOS                          

1 Petru 1:17-21
Și dacă-L 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, sânge ca al 
unui miel fără cusur și fără prihană. 20 El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea 
lumii, dar a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. 21 Prin El, voi Îi sunteți 
credincioși lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă, astfel încât 
credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

OBSERVĂ:

Cum descrie Petru atitudinea pe care trebuie să o aibă credinciosul în relația sa cu 
Domnul?
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Cum este descrisă poziția creștinului în fața lui Dumnezeu (v. 21). Cui se datorează 
aceasta?

MEDITEAZĂ:

În continuarea chemării la trăire în sfințenie, apostolul Petru amintește de relația 
tată-fiu în care se află creștinul. Această relație presupune frică reverențioasă 
față de Dumnezeu. Conștientizarea prețului scump cu care am fost răscumpărați 
trebuie să ne motiveze la o atitudine de seriozitate, ascultare și recunoștință față 
de Dumnezeu. De la o generație la alta, creștinii par mai lejeri în ceea ce privește 
problema păcatului și a sfințeniei lui Dumnezeu. Confundăm harul și îndurarea lui 
Dumnezeu cu nepăsarea. Ori Dumnezeu nu a fost și nici nu va deveni vreodată 
nepăsător față de trăirea în păcat. Petru ne amintește că Dumnezeu judecă cu 
nepărtinire pe fiecare. Chiar dacă aici nu e vorba de o judecată cu privire la mântuire, 
ci mai degrabă este o referire la disciplinarea pe care o poate aduce Domnul, inima 
noastră trebuie să fie cuprinsă de o frică reverențioasă. 
Frica cu care suntem îndemnați să ne purtăm nu este frica de condamnare la iad, 
pentru că în Hristos aceasta a fost înlăturată (Romani 5:1-2). Nu e nicio frică 
paralizantă, care să producă distanțare între noi și Dumnezeu, ci mai degrabă este 
frica de a nu-L întrista pe Cel ce ne-a răscumpărat. O preocupare serioasă și atentă 
cu privire la modul nostru de viață.
Trăirea creștinului este descrisă ca o pribegie (trăire pe meleaguri străine). Față 
de valorile lumii, creștinul rămâne străin, pentru că patria și inima lui sunt în ceruri 
(Evrei 11:13; 1 Petru 2:11). Dumnezeu, care în dragostea Sa ne-a răscumpărat prin 
sângele scump al lui Hristos, a planificat venirea lui Hristos înainte de întemeierea 
lumii, dar a descoperit acest plan la sfârșitul vremurilor. El a făcut ca suferința lui 
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Hristos să fie urmată de înviere și glorificare. Astfel, oricine crede și prețuiește 
sângele lui Hristos este credincios în Dumnezeu.

APLICĂ: 

Cum crezi că se împacă frica de Domnul cu imaginea unui Dumnezeu iubitor, 
ambele afirmate cu tărie în Biblie.

Citește și Filipeni 2:12. Cum se vede în viața ta această frică sfântă?

MIERCURI        
DRAGOSTE AUTENTICĂ                      

1 Petru 1:22 - 2:3
Așadar, deoarece prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele [prin Duhul] ca 
să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții dintr-o 
inimă curată, 23 fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță pieritoare, ci 
dintr-una nepieritoare, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne 
în veac! 24 Căci orice făptură este ca iarba, și toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se 
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usucă și floarea cade jos, 25 dar  Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este 
Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. 2:1 Lepădați deci orice răutate, 
vicleșug, prefăcătorie, invidie și defăimare; 2 ca niște prunci născuți de curând, să 
doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, 3 dacă 
într-adevăr ați gustat că bun este Domnul!

OBSERVĂ:

Care sunt îndemnurile pe care le găsești în acest pasaj?

Cum își argumentează Petru îndemnurile sale?

MEDITEAZĂ:

Tensiunile exterioare deseori afectează atmosfera interioară a unei comunități 
sau a unei familii. Egoismul și instinctele de supraviețuire pot prelua controlul 
în situații limită. Astfel, Petru amintește credincioșilor de importanța unei 
iubiri sincere și calde, care trebuie să cuprindă întreaga noastră inimă. În mod 
similar Iisus s-a rugat pentru unitatea ucenicilor Săi când știa că urmează 
să plece din lume, iar pe ei îi așteptau necazuri. Trebuie observat modul în 
care argumentează Petru. El nu este moralist când poruncește dragostea, ci 
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mai degrabă face o deducție logică. Dragostea care i se cere credinciosului 
este rezultatul curățirii sufletului lucrate de Duhul Sfânt, dar și rezultatul 
nașterii din nou produse prin Cuvântul etern al lui Dumnezeu. Dragostea lui 
Dumnezeu ne-a fost turnată în inimă prin lucrarea Duhului Sfânt (Romani 
5:5). Dragostea creștină este în primul rând expresia noii sale naturi și apoi 
rezultatul efortului nostru în colaborare cu Duhul Sfânt. Dragostea care este 
parte a roadei Duhului nu ar fi posibilă fără lucrarea Duhului, care pune în noi 
dorința și puterea de a iubi.
Pentru a crește în maturitate și implicit în dragoste, credinciosul trebuie să se 
hrănească constant cu Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Totuși, acest lucru nu 
se produce automat. Doar auzirea în sine a Cuvântului nu ne crește. Pot exista 
în noi piedici care să facă Cuvântul ineficient în inima noastră. De aceea în v. 
2:1 suntem îndemnați să lepădăm o serie de atitudini care ar submina lucrarea 
Cuvântului lui Dumnezeu. O inimă ce păstrează răutate, invidie, viclenie sau 
fățărnicie nu va putea suporta lumina pătrunzătoare a Cuvântului care cere 
curăție. O astfel de inimă riscă să răstălmăcească Cuvântul Sfânt. În fața 
Scripturii avem doar două opțiuni: fie prin smerenie și supunere să primim 
Cuvântul și să creștem spre mântuire, fie în spirit de rebeliune să respingem 
Adevărul, adâncindu-ne în păcat. Cât de adevărată este inscripția care era 
oferită cândva pe coperțile Bibliilor: „Această carte te va depărta de păcat sau 
păcatul te va depărta de această carte.”
Versetul 2:3 argumentează de ce ar tânji cineva după Cuvântul Sfânt. 
Răspunsul este pentru că a gustat ce bun este Domnul. Nu poți dori o hrană 
dacă nu ai gustat-o întâi. Un copil al lui Dumnezeu în mod normal tânjește după 
părtășia cu Domnul. Cuvântul este modul primar de a-L auzi și experimenta pe 
Dumnezeu. Păcatul și hrana spirituală inadecvată totdeauna inhibă dorul după 
Dumnezeu și Cuvântul Său.
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APLICĂ: 

Cum te raportezi la Cuvântul lui Dumnezeu? Dorești tu laptele duhovnicesc și 
curat?

Care e atitudinea cu care citești Biblia? Te pătrunde și te schimbă Cuvântul? Lepezi 
în mod constant atitudinile descrise în 2:1?

Ce schimbări crezi că trebuie să faci în atitudinile și practica ta pentru a arăta 
dragostea despre care vorbește Petru?
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JOI         
APROPIAȚI-VĂ DE EL                     

1 Petru 2:4-8
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, pun în Sion o piatră din capul unghiului 
aleasă și scumpă; cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.  7 Pentru voi, care 
ați crezut, este scumpă, dar pentru cei necredincioși, piatra  pe care au lepădat-o 
zidarii a ajuns în capul unghiului 8 și o piatră  de poticnire și o stâncă de cădere . Ei se 
poticnesc de ea pentru că nu dau crezare Cuvântului, după cum au și fost rânduiți.

OBSERVĂ:

Cum este descris Hristos? Dar cei credincioși?

Care este soarta celor credincioși? Dar a celor necredincioși? 
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MEDITEAZĂ:

Pasajul de astăzi este o invitație. O invitație la a ne apropia de Hristos. Metafora 
vechi-testamentară pe care o folosește Petru este aceea a pietrei din capul 
unghiului. Imaginea este aceea a unei pietre respinse de zidari (probabil datorită 
formei și dimensiunii atipice). Piatră care în final ajunge să aibă un rol cheie în 
construirea zidului - ea devenind „piatra din capul unghiului” (Ps. 118:22; Matei 
21:42). Noi suntem invitați să ne apropiem de această piatră (Mesia) respinsă de 
oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Hristos a fost și este respins și 
astăzi de unii, pentru care El devine astfel o „piatră de poticnire”, o cauză a durerii 
pentru că nu au crezut Scriptura (v. 8). Dar pentru cei ce cred în El, Hristos devine 
temelia solidă a vieții lor. Cine crede în Hristos nu va fi dat de rușine. El este și 
rămâne o temelie tare pentru oricine se încrede în El.
Astfel, chiar în suferințe, credincioșii încrezându-se în Hristos constituie o 
casă duhovnicească (o aluzie la Templu) și aduc jertfe duhovnicești plăcute lui 
Dumnezeu. Când presiunea exterioară este întâmpinată cu credință în Domnul, 
produce unitate și ofrande plăcute pentru Dumnezeu. Domnul Iisus a spus: „Ferice 
de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.” (Luca 7:23)

APLICĂ: 

Ce este Hristos pentru tine? Este o temelie tare sau o piatră de care te împiedici în 
drumul tău spre propriile-ți obiective?
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Ce efecte produce presiunea exterioară asupra vieții tale? Ce ar însemna să te 
încrezi în Iisus Hristos în încercările prin care treci chiar acum?

VINERI         
POPORUL LUI DUMNEZEU                       

1 Petru 2:9-10
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor 
întocmit ca să vestească puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată; 10 pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar care acum 
sunteți poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu aveați parte de îndurare, dar care 
acum ați căpătat îndurare.

OBSERVĂ:

Notează cum sunt descriși cei ce cred în Iisus Hristos.
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Care este chemarea fiecărui creștin, conform acestui pasaj?

MEDITEAZĂ:

În contrast cu cei ce aleg să nu creadă și astfel, să se împiedice de Hristos, cei ce au 
crezut, sunt numiți poporul lui Dumnezeu1, chemat să onoreze și să mărturisească 
puterile (virtuțile morale, bunătățile) Lui minunate. Toți creștinii constituie poporul 
lui Dumnezeu chemat din întuneric la lumina minunată a lui Dumnezeu. Trăirea 
noastră în sfințenie este cea mai puternică mărturie a sfințeniei lui Dumnezeu și a 
statutului atât de frumos descris în acest pasaj. 
Abundența epitetelor ce descriu identitatea creștinilor indică cât de mult har am 
primit fiind parte a poporului lui Dumnezeu. Versetul 10 scoate și mai mult în 
evidență faptul că statutul nostru actual de seminție aleasă, preoție împărătească, 
neam sfânt, popor câștigat de Dumnezeu este rezultatul harului, al îndurării lui 
Dumnezeu. Acest har este motivația trăirii noastre în sfințenie, dar și a mărturisirii 
noastre. Când înțelegem câtă îndurare ni s-a arătat și ce statut înalt am primit fără 
să fi meritat, inima noastră se umple de recunoștință și de dorința de a-L onora pe 
Domnul prin trăire și mărturisire. 

1 A nu se trage concluzia din această exprimare a lui Petru că Biserica a înlocuit Israelul etnic din rolul lui 
de popor ales. Chiar dacă Biserica împărtășește toate aceste binecuvântări spirituale, rolul unic al Israelului în 
istorie nu s-a încheiat încă. Pavel clarifică acest aspect în Romani 11.
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APLICĂ: 

Meditează la implicațiile statutului primit. Mulțumește lui Dumnezeu pentru harul 
primit, descris în textul de azi.

Cum mărturisești altora despre virtuțile, bunătățile lui Dumnezeu (Evanghelia)?

SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai 
vrea să împărtășești/întrebi la grup.
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:

• Cum crezi că se împacă frica de Domnul cu imaginea unui Dumnezeu iubitor, 
ambele afirmate cu tărie în Biblie.

• Într-o viață tot mai aglomerată, ce te motivează să-ți faci timp pentru citirea 
Scripturii? 

• Cum experimentezi sfințirea, curățirea ta prin intermediul Cuvântului lui 
Dumnezeu? (Ioan 15:3; 17:17)

• Ce emoții și ce motivații trezește în tine conștiența faptului că ai fost ales de 
Dumnezeu și chemat de la întuneric la lumina Sa minunată? (1 Petru 2:9-10)
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SÃPTÃMÂNA 3
CHEMARE LA SUPUNERE

1 Petru 2 : 11 - 2 : 25

LUNI         
O PURTARE BUNĂ                        

1 Petru 2:11-12
Preaiubiților, 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 
păgânilor, astfel încât, chiar dacă vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, să 
vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.

OBSERVĂ:

Notează cele două sfaturi pe care le dă Petru.

MEDITEAZĂ:

În textul de săptămâna trecută am citit despre chemarea credincioșilor la o trăire 
sfântă înaintea lui Dumnezeu, dar și la a proclama puterile, virtuțile caracterului lui 
Dumnezeu. Adevărata sfințire nu este doar față de Dumnezeu, ea se exprimă și 
printr-o purtare bună, percepută ca atare de cei din jurul nostru. O purtare care-i 
face pe oameni să-L slăvească pe Dumnezeu. E adevărat că nu totdeauna aceasta va 
fi reacția imediată a celor din jur. Atât recunoașterea purtării bune a credinciosului, 
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cât și slăvirea lui Dumnezeu presupun și lucrarea de cercetare a Duhului Sfânt. 
Fără aceasta oamenii se pot împietri față de adevăr, în ciuda tuturor evidențelor. 
Versetul 11 începe cu un avertisment. Creștinul trebuie să se păzească în călătoria 
sa de poftele firii pământești (acele impulsuri naturale care au fost corupte 
de păcat - Galateni 5:19-21). Despre acestea ni se spune că sunt în conflict cu 
sufletul. Creștinii care se lasă conduși de impulsurile firii pământești își rănesc 
propriul suflet, dar și pe ale celor din jur (Galateni 5:15; 6:8). Presiunea exterioară 
a prigoanei sau a calomniei poate provoca răspunsuri firești de răzbunare (specifice 
firii pământești). De aceea, creștinul trebuie să fie prudent și să evite a da curs 
acestor impulsuri, ascultând de îndemnurile Duhului Sfânt. Tocmai această purtare 
bună va fi folosită de Duhul Sfânt pentru a-i convinge pe prigonitori de adevărul 
Evangheliei, dând astfel slavă lui Dumnezeu.

APLICĂ: 

Ce manifestări ale firii pământești îți subminează bunăstarea spirituală?

Cum este purtarea ta în mijlocul oamenilor? Mărturisește ea despre harul lui 
Dumnezeu manifestat în viața ta? Ce ar spune soțul, soția, copiii sau părinții tăi 
despre purtarea ta? Roagă-te lui Dumnezeu pentru a avea o purtare bună.
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MARȚI         
OAMENI LIBERI                          

1 Petru 2:13-17
Fiți supuși oricărei autorități omenești, pentru Domnul: fie împăratului, ca înalt 
stăpânitor, 14 fie dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să-i pedepsească pe 
cei ce fac răul și să-i laude pe cei ce fac binele! 15 Căci voia lui Dumnezeu este 
ca, făcând binele, să astupați gura oamenilor neștiutori și fără minte. 16 Purtați-vă 
ca niște oameni liberi, dar nu faceți din libertate o haină a răutății, ci purtați-vă 
ca niște robi ai lui Dumnezeu! 17 Dați cinste tuturor oamenilor; iubiți-i pe frați; 
temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste împăratului!

OBSERVĂ:

Cui și de ce ar trebui să fie supus creștinul?

Ce limite pentru exercitarea libertăților găsești în acest text?

MEDITEAZĂ:

Pasajul de astăzi începe o serie de adresări către diferite categorii sociale pe care 
Petru le are în vedere. Elementul comun în toate aceste adresări este supunerea 



STUDIU  1-2 PETRU - CAP. 2:11 -2:25        S3

32

față de Dumnezeu, manifestată în acest context prin supunerea față de autoritate. 
Petru începe prin a se adresa cetățenilor liberi ai vremii. Acestora le cere să fie 
supuși oricărei autorități omenești (Rom. 13:1-2). Autoritatea pământească 
este o autoritate delegată de Dumnezeu, chiar dacă vorbim de un stat secular. 
Petru sumarizează esența rolului autorităților în versetul 14. Acestea trebuie să 
pedepsească răul și să răsplătească  binele. Deoarece autoritatea pământească este 
în ultimă instanță delegată de Dumnezeu, credinciosul ar trebui să asculte de ea, în 
primul rând de dragul Domnului (Romani 13:5). 
Continuând ideea purtării bune, Petru argumentează că ascultarea credinciosului 
de autorități va reduce la tăcere pe oamenii care acuză din ignoranță și prejudecată 
(v. 15). Astfel, soluția dorită de Dumnezeu ca răspuns la calomniile venite din 
societate nu este rebeliunea, ci ascultarea și purtarea bună. 
Desigur, Dumnezeu nu ne cheamă la servilism sau sclavie față de autorități. Orice 
ascultare față de autoritate trebuie să fie în Domnul. Ascultarea de orice autoritate 
pământească are anumite limite date de voia lui Dumnezeu. Știm că autoritățile 
nu sunt perfecte, iar uneori greșesc flagrant. Astfel, în Biblie avem mai multe 
exemple când cei credincioși Domnului au onorat autoritatea respectând-o, chiar 
dacă au refuzat să asculte de anumite legi sau porunci ale acesteia pentru că erau 
în conflict direct cu voia lui Dumnezeu (Ex. Daniel și prietenii lui, Petru și apostolii 
Fapte 4:19; 5:29). Creștinii trebuie să asculte cu demnitate, ca niște oameni liberi, 
care își cunosc și își exercită drepturile deținute, fără a abuza de ele făcând ce este 
rău. Și aceasta pentru că, în ultimă instanță, fiecare credincios este un rob al lui 
Dumnezeu.
Versetul 17 sumarizează esența modului de relaționare a credincioșilor cu oamenii 
din afara bisericii, cu cei din biserică, cu Dumnezeu și cu autoritățile.
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APLICĂ: 

Cum îți exerciți drepturile? Ce limitări ai în vedere? Le exerciți oare cu frică de 
Dumnezeu?

Citește Proverbe 24:21. Cum este relația ta cu autoritățile? Reflectă ea supunere 
față de Dumnezeu? Ar fi ceva de corectat în această privință? Ar putea fi purtarea 
ta un argument în favoarea sau împotriva credinței creștine?

MIERCURI        
SUFERINȚĂ CU RĂBDARE                     

1 Petru 2:18-20
Robilor, fiți supuși stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni 
și blânzi, ci și celor greu de mulțumit! 19 Fiindcă este un har dacă cineva, pentru 
conștiința lui față de Dumnezeu, suferă întristare și pătimește pe nedrept. 20 Căci 
ce laudă este să suferiți cu răbdare să fiți bătuți când ați făcut răul? Dar dacă 
faceți binele, pătimiți de pe urma lui și suferiți cu răbdare, este un har înaintea lui 
Dumnezeu.
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OBSERVĂ:

Identifică cele două tipuri de suferință descrise în text.

Cum ar trebui să sufere creștinul?

MEDITEAZĂ:

Adresându-se de data aceasta sclavilor din acea vreme, Petru are același îndemn 
la supunere față de autoritate. Chiar dacă Evanghelia prin valorile promovate a 
răsturnat în final instituția sclaviei, Biblia nu a îndemnat niciodată la rebeliune 
împotriva stăpânilor de sclavi. Mai degrabă a erodat diferența ontologică dintre 
sclav și stăpân, afirmând valoarea fiecăruia înaintea lui Dumnezeu.
Astfel, sclavii sunt îndemnați să fie supuși chiar și stăpânilor greu de mulțumit. 
Mărturia creștină nu este transmisă prin rebeliune, ci prin dragoste și ascultare, 
chiar dacă aceasta presupune un anumit tip de suferință. Când cineva suferă 
pe nedrept, pentru că a făcut ce este bine și dorește să rămână credincios lui 
Dumnezeu, el este plăcut Domnului (4:14-15). 
Chiar dacă noi astăzi nu avem sclavi, principiile enunțate aici sunt aplicabile și sub 
alte forme de autoritate. Astfel, suferința de acest fel a fost și este parte a mărturiei 
creștine. Creștinul este chemat să fie gata să-și asume acest tip de suferință.
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Petru face lucrurile și mai clare atunci când diferențiază acest tip de suferință, 
care apare când cineva face lucruri rele (4.15). Creștinul nu ar trebui să fie 
niciodată în situația de a suferi pentru că a făcut rău, pentru că nu trebuie 
să facă rău. Dar ori de câte ori suferă pentru că a făcut binele este o onoare 
pentru El, deoarece îl glorifică astfel pe Dumnezeu (4:13-14). Cât de nebiblică 
și absurdă este învățătura care circulă astăzi și afirmă că un credincios care 
trăiește în voia lui Dumnezeu nu va experimenta suferință.
Descriind modul în care trebuie să suferim, Petru ne spune că trebuie să 
suferim „cu răbdare”. Contează nu doar să trecem prin acea experiență, ci 
și cum trecem. Tocmai răbdarea într-o suferință nedreaptă arată cel mai clar 
puterea lui Dumnezeu manifestându-se în noi, iar chipul lui Hristos poate fi 
văzut de cei din jur.

APLICĂ: 

Cum te raportezi la autoritățile greu de mulțumit din viața ta? Cum te raportezi la 
superiorii tăi de la serviciu, la părinții tăi sau la soțul tău?

Cum te comporți atunci când suferi pe nedrept? Se vad răbdarea și blândețea în 
viața ta?
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JOI         
EXEMPLUL LUI HRISTOS                       

1 Petru 2:21-24
La aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a pătimit pentru voi și v-a lăsat o 
pildă, ca să călcați pe urmele Lui. 22 El  n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit 
vicleșug. 23 Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; când a pătimit, n-a 
rostit amenințări, ci S-a supus dreptului Judecător. 24 Păcatele noastre le-a  purtat 
în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, murind față de păcate, să trăim pentru 
dreptate; prin rănile  Lui ați fost vindecați.

OBSERVĂ:

Notează comportamentul și atitudinea Mântuitorului în suferințele pe care le-a 
îndurat:

MEDITEAZĂ:

Continuând îndemnul despre supunere și disponibilitate de a suferi, Petru afirmă că 
la aceasta suntem chemați. Chemarea urmării lui Hristos, la care a răspuns fiecare 
creștin, implică și chemarea la suferință împreună cu El. Suferințele Domnului 
reprezintă un exemplu pentru noi care suntem chemați să călcăm pe urmele Lui. 
Versetele 22 și 23 descriu modul în care Hristos a suferit. El a suferit pe nedrept, 
iar răspunsul Său în fața suferinței a fost cu blândețe și supunere. Reacția naturală 
a firii pământești este să se răspundă cu aceeași monedă. Hristos însă, nu a răspuns 
cu batjocuri celor ce-L batjocoreau și nu i-a amenințat pe cei ce-L torturau, chiar 
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dacă avea toată puterea să-i pedepsească. Când Petru spune că Hristos se supunea 
dreptului judecător, el nu se referă la Pilat sau Marele preot. Hristos s-a supus 
Tatălui care a îngăduit această suferință nedreaptă asupra Fiului pentru mântuirea 
noastră. Supunându-se Tatălui, Hristos s-a supus, desigur, și autorității pământești. 
Cândva Petru s-a opus vehement ideii că Domnul ar fi trebuit să sufere (Matei 
16:21-22). Iar când perspectiva suferinței a vizat și propria lui persoană, Petru a 
scos sabia și a tăiat urechea robului Marelui Preot. Mai târziu, în aceeași noapte, 
Petru s-a lepădat de Domnul de trei ori. Ce schimbare dramatică să citim acest 
îndemn venind chiar din partea lui Petru. Cunoașterea lui Hristos, Cel înviat, a 
schimbat complet perspectiva lui asupra suferinței. Acestea nu erau doar cuvinte 
pentru alții, Petru însuși experimentase deja suferința pentru Domnul (Faptele 
Apostolilor 5:17-42).
Versetul 24 amintește caracterul răscumpărător al suferințelor Mântuitorului, El 
care n-a făcut păcat (Isaia 53:5-7,9,12). Trebuie remarcat că Petru se include și pe 
sine între beneficiarii jertfei lui Hristos. Fără aceste suferințe, niciunul din noi nu ar 
putea fi mântuit. Implicațiile pe care le amintește Petru, ca urmare a suferințelor 
Domnului, sunt moartea față de păcate și trăirea pentru neprihănire. Supunerea 
față de autoritate și refuzul creștinului de a se răzbuna, sau a răspunde răului cu 
rău, în acest context, înseamnă trăire pentru neprihănire. Aceasta este dovada că 
într-adevăr am fost vindecați prin rănile Lui (Isaia 53:5)2. 

2. Trebuie remarcat felul în care Petru citează și interpretează aici textul din Isaia 53:5. Contextul în care 
vorbește Petru este clar acela al trăirii în neprihănire, al sfințirii exprimate prin supunere față de autoritate. 
Astfel, în mod evident, sensul atribuit vindecării nu este acela al vindecării fizice, ci spirituale, al vindecării de 
puterea păcatului. Același context se regăsește și în Ps. 103:3. 
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APLICĂ: 

Citește 1 Petru 3:9 și Romani 12:17-21. Cum răspunzi răului cu care te confrunți? 
Ce poți face pentru a crește în bunătate, blândețe și capacitatea de a ierta? 

VINERI         
PĂSTORUL SUFLETELOR VOASTRE                       

1 Petru 2:25
Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la Păstorul și Episcopul sufletelor 
voastre.

OBSERVĂ:

Cum este numit Iisus în acest verset? Ce îți comunică imaginea descrisă aici?
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MEDITEAZĂ:

Invitația lui Petru din v. 21 de a călca pe urmele lui Hristos, nu înseamnă să călcăm 
doar pe urmele unui exemplu, ci pe urmele Celui ce ne este Păstor și Episcop 
(priveghetor). Adică pe urmele Celui ce îngrijește și veghează continuu asupra 
noastră (5:7). La El ne-am întors atunci când am crezut și sub protecția și grija 
Lui suntem tot timpul. Chiar dacă Domnul, în suveranitatea Sa, poate îngădui 
suferință nedreaptă în viața noastră, știm că El nu va îngădui niciodată mai mult 
decât putem purta, ne va da putere să răbdăm, iar în final va face ca toate lucrurile, 
să lucreze împreună spre binele nostru (1 Cor. 10:13; Rom. 8:28). Noi ne-am întors 
la Păstorul cel bun, care și-a dat viața pentru noi. De aceea dorim să-L urmăm 
oriunde, chiar și în suferință (Apocalipsa 14:4).

APLICĂ: 

Te-ai întors tu la Păstorul sufletului tău sau încă ești ca o oaie rătăcită și pierdută? 
Întoarce-te chiar azi, dacă nu ai făcut-o încă.

Citește Psalmul 23. Mulțumește Domnului pentru grija și protecția Sa chiar în 
situația în care ești. Dacă treci prin suferință, mulțumește pentru harul și resursele 
pe care ți le dă. 
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 SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai 
vrea să împărtășești/întrebi la grup.

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:

• Ești conștient de ispitele sau impulsurile firii care se declanșează când ești în 
suferință? Cum le faci față?

• Ce rol crezi că are credința atunci când trebuie să suferim cu răbdare 
nedreptatea de dragul lui Hristos? (3:5-6)

• Cum a schimbat Domnul reacția ta în fața suferinței de când ai devenit creștin? 
Vezi vreo diferență față de cum erai altădată?

• Ai trecut printr-o situație în care ai suferit pentru că ai făcut binele? Povestește 
grupului cum a fost și cum ai văzut harul Domnului.
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SÃPTÃMÂNA 4
PURTAŢI-VĂ CU SMERENIE ŞI CU ÎNŢELEPCIUNE

1 Petru 3 : 1 - 7

LUNI         
OGLINDIREA LUI DUMNEZEU ÎN CĂSNICIE            

1 Petru 3:1-6
Tot astfel, femeilor, fiți supuse soților voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă 
Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea soțiilor lor, 2 când vor vedea 
trăirea voastră curată și respectuoasă. 3 Podoaba voastră să nu fie cea exterioară, 
care constă în împletituri ale părului, în purtarea bijuteriilor de aur sau în îmbrăcarea 
cu haine scumpe, 4 ci să fie omul ascuns al inimii, anume caracterul nepieritor al 
unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 5 Astfel 
se împodobeau pe vremuri sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și care 
le erau supuse soților lor; 6 ca Sara, care-l asculta pe Avraam și-l numea „domnul 
meu”. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de nimic.

OBSERVĂ:

La ce se referă Petru când spune: „Tot astfel”(v.1a), și „la rândul vostru”(v.7a)?
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Ce motive dă Petru pentru ca o soție să se supună soțului ei, chiar dacă acesta nu 
„ascultă Cuvântul”? 

MEDITEAZĂ:

EXEMPLUL LUI HRISTOS (3:1, 7)
Expresiile „de aceea” și „la rândul vostru” ne trimit înapoi la discuția lui Petru despre 
exemplul lui Iisus Hristos (1 Petru 2:21–25). Așa cum Iisus a fost supus și ascultător 
de voia lui Dumnezeu, tot așa și soțul și soția (credincioși fiind) ar trebui să urmeze 
exemplul Lui. Unul dintre scopurile căsniciei este acela de a oglindi imaginea lui 
Dumnezeu în lume. 
Faptul că Dumnezeu ne-a creat pentru a-L reflecta pe El prin viața noastră (Geneza 
1:26, 27) este esenţial pentru înţelegerea modului în care Dumnezeu a conceput 
căsnicia. Înseamnă că Dumnezeu a ales să-Şi arate o parte a caracterului Său prin 
relaţiile pe care le avem unii cu alții. De exemplu, Dumnezeu este dragoste, de 
aceea noi avem capacitatea de a iubi. Când ne iertăm unul pe altul, Îl reflectăm pe 
El, Cel care ne-a iertat prin Hristos (vezi Efeseni 4:32).
De ce este important acest lucru? Pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru a-L 
cunoaşte şi pentru a trăi pe baza planului Său pentru viața noastră. Când un bărbat 
şi o femeie se căsătoresc, avându-L pe Dumnezeu în centrul relaţiei lor, atunci 
amândoi reflectă chipul Său. Lumea va vedea în acea relaţie o reprezentare a lui 
Dumnezeu și a modului în care El iubeşte. 
Dumnezeu a ales să folosească căsnicia pentru a-L reprezenta şi oglindi înaintea 
oamenilor. Prin relaţia matrimonială, un cuplu poate să arate o parte din iubirea, 
iertarea şi dedicarea lui Dumnezeu faţă de oameni.
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APLICĂ: 

Cum se oglindește caracterul lui Dumnezeu în relațiile cu ceilalți?  În sensul acesta 
am pregătit unele întrebări pentru a ne ajuta să distingem mai bine acest principiu.

Cum ne iubește Dumnezeu pe noi? Scrie câteva versete care îți clarifică ție 
dragostea lui Dumnezeu.

Cum ne cere Dumnezeu să ne iubim în familie, în biserică (pe baza a ceea ce ai 
descoperit din Scriptură)?

Cum ne-a iertat pe noi Dumnezeu? Scrie câteva versete care îți clarifică ție iertarea 
lui Dumnezeu. Acum scrie cum ar trebui să ne iertăm și noi în familie, în biserică? 
(pe baza a ceea ce ai descoperit din Scriptură)?
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Cum vezi tu descrisă în Biblie unitatea din Dumnezeu (Tatăl-Fiul-Duhul Sfânt)?
Acum scrie cum ar trebui să se vadă această unitate în familie, în biserică (pe baza 
a ceea ce ai descoperit din Scriptură).

MARȚI         
SUPUNEREA SOȚIEI                        

1 Petru 3:1-6
Tot astfel, femeilor, fiți supuse soților voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă 
Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea soțiilor lor, 2 când vor vedea 
trăirea voastră curată și respectuoasă. 3 Podoaba voastră să nu fie cea exterioară, 
care constă în împletituri ale părului, în purtarea bijuteriilor de aur sau în îmbrăcarea 
cu haine scumpe, 4 ci să fie omul ascuns al inimii, anume caracterul nepieritor al 
unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 5 Astfel 
se împodobeau pe vremuri sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și care 
le erau supuse soților lor; 6 ca Sara, care-l asculta pe Avraam și-l numea „domnul 
meu”. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de nimic.

OBSERVĂ:

Ce face ca o femeie să fie puternică şi să nu se teamă de nimic?
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MEDITEAZĂ:

Sclavia, așa cum am văzut în studiul de săptămâna trecută, este o instituție rea, 
dezvoltată de ființe umane, în timp ce căsnicia a fost instituită de Dumnezeu la 
creație după cum am văzut în textul anterior.
SUPUNEREA (3:1–6) apare de două ori în acest paragraf. Petru le-a reamintit 
soțiilor creștine că trebuie să fie supuse soților lor (1 Petru 3:1, 5). Respectul este 
o alegere a soției de a-și accepta soțul în ciuda slăbiciunilor sale. Sprijinul acordat 
soțului – fiind supusă sub conducerea lui – este o alegere de a-l completa, și nu de 
a fi în competiție cu el. Acest lucru nu înseamnă că soția este inferioară soțului, 
că trebuie să-și piardă identitatea sau că trebuie să-și ignore darurile și abilitățile. 
De asemenea, nu înseamnă o ascultare oarbă și o supunere în fața abuzului verbal 
sau fizic; nu înseamnă nici a-și urma soțul în păcatele pe care le face. Supunerea 
înseamnă renunțarea la dorința sa de a controla și alegerea de a colabora cu soțul 
său, pentru a-i oferi posibilitatea de a conduce familia.
John Piper spunea într-una din predicile sale: „Supunerea este o chemare divină 
pentru soție, cu scopul de a onora și susține conducerea soțului. Este o atitudine 
care spune: Sunt încântată când iei inițiativa în familia noastră. Sunt bucuroasă 
când îți asumi responsabilitatea pentru diverse lucruri și ne conduci cu dragoste. 
Nu mă simt bine când ești pasiv și eu trebuie să preiau inițiativa pentru a face 
familia noastră să meargă bine.”
Citește și: 1 Samuel 25:2-40,  Efeseni 5:21-33.

APLICĂ: 

Care sunt situațiile în care îți este greu să te supui?
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Poate o soție să nu asculte de soțul ei și să fie totuși supusă în mod corespunzător? 
Te rog, explică.

MIERCURI        
SUPUNEREA ESTE O OPORTUNITATE                  

1 Petru 3:1-6
Tot astfel, femeilor, fiți supuse soților voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă 
Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea soțiilor lor, 2 când vor vedea 
trăirea voastră curată și respectuoasă. 3 Podoaba voastră să nu fie cea exterioară, 
care constă în împletituri ale părului, în purtarea bijuteriilor de aur sau în îmbrăcarea 
cu haine scumpe, 4 ci să fie omul ascuns al inimii, anume caracterul nepieritor al 
unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 5 Astfel 
se împodobeau pe vremuri sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și care 
le erau supuse soților lor; 6 ca Sara, care-l asculta pe Avraam și-l numea „domnul 
meu”. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de nimic.
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OBSERVĂ:

Care este, înaintea lui Dumnezeu, podoaba de mare preţ a unei femei? 

Ce credeţi, Sara purta podoabe exterioare? Cum se împacă răspunsul tău cu 
afirmațiile din textul biblic?

MEDITEAZĂ:

Supunerea este o oportunitate (v. 1b–2). O oportunitate pentru ce? Pentru a 
câștiga un soț nemântuit pentru Hristos. Dumnezeu nu numai că poruncește 
supunerea, dar o folosește și ca o influență spirituală puternică într-un cămin. 
Un soț nemântuit care nu ascultă Cuvântul lui Dumnezeu nu va fi convertit 
prin predicare continuă. Pe de altă parte, știm că mântuirea vine prin Cuvânt 
(Ioan 5:24, Rom. 10:17). Soțiile creștine care predică soților lor nu fac decât 
să-i alunge mai departe de Domnul. Petru pune accent pe caracterul și 
conduita soției ca fiind unelte în mâna lui Dumnezeu care îl vor câștiga pe soțul 
necredincios – nu argumente, ci atitudini precum supunerea, înțelegerea, 
dragostea, bunătatea și răbdarea. Aceste calități nu sunt fabricate, ele sunt 
roadele Duhului care vin atunci când suntem supuși lui Hristos și unii altora.
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APLICĂ: 

Ce ai putea să faci azi pentru a câștiga pe cei din jurul tău care nu ascultă Cuvântul?

Adu-ți aminte de persoane din jurul tău cărora le-ai vestit Evanghelia și, deși nu au 
ascultat Cuvântul, au fost impresionate de mărturia ta.

JOI         
EXEMPLUL SAREI                      

1 Petru 3:1-6
Tot astfel, femeilor, fiți supuse soților voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă 
Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea soțiilor lor, 2 când vor vedea 
trăirea voastră curată și respectuoasă. 3 Podoaba voastră să nu fie cea exterioară, 
care constă în împletituri ale părului, în purtarea bijuteriilor de aur sau în îmbrăcarea 
cu haine scumpe, 4 ci să fie omul ascuns al inimii, anume caracterul nepieritor al 
unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 5 Astfel 
se împodobeau pe vremuri sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și care 
le erau supuse soților lor; 6 ca Sara, care-l asculta pe Avraam și-l numea „domnul 
meu”. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de nimic.
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OBSERVĂ:

Ce o face specială pe Sara?

În ce condiții poate o soție să se asemene cu Sara? 

MEDITEAZĂ:

Referirea la Sara sugerează că femeile avute în vedere din versetul 5 sunt Sara, 
Rebeca, Rahela și Lea. Cel mai important comentariu din verset este că aceste 
femei „și-au pus nădejdea în Dumnezeu”. Petru ne spune că aceste femei nu 
s-au supus soților lor deoarece credeau că soții lor le sunt superiori intelectual 
sau spiritual. S-au supus soților lor pentru că erau încrezătoare că Dumnezeu îi va 
răsplăti pe toți cei care și-au pus încrederea în el. De altfel, aceasta este o temă 
majoră din 1 Petru: nădejdea aduce mângâiere în persecuție (1:3–9), iar credincioșii 
trebuie să-și pună nădejdea complet în viitoarea revelație a lui Iisus Hristos (1:13; 
vezi, de asemenea, 1:1, 1:21; 3:15). O astfel de speranță a caracterizat viața femeilor 
de altădată, pentru că ele au continuat să spere în Dumnezeu în ciuda vicisitudinilor 
existenței umane. Aceste sfinte femei „obișnuiau să se împodobească” cu virtuțile 
unui spirit blând și liniștit.
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APLICĂ: 

Citește Proverbe 31:10-31. Ce apreciază soțul din Proverbe la soția lui? Câte dintre 
acestea se referă la caracter și câte la înfățișare?

Pe care dintre aceste caracteristici ai dori să le vezi mai des în viața ta? Roagă-te 
pentru aceasta.
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VINERI         
PURTAȚI-VĂ CU ÎNȚELEPCIUNE                        

1 Petru 3:7
Tot astfel, bărbaților, ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile, trăiți în înțelegere cu 
soțiile voastre, căci sunt vase mai fragile, și arătați-le prețuire, întrucât și ele vor 
moșteni împreună cu voi harul vieții!

OBSERVĂ:

Cum cere Scriptura să se poarte un bărbat cu soția sa?

De ce numește femeile „vase mai slabe”?

MEDITEAZĂ:

Un singur verset este adresat soților, probabil pentru că Petru s-a concentrat pe 
cei care erau expuși asupririi din partea autorităților (fie conducători, stăpâni sau 
femei/soții), mai degrabă decât pe cei care exercitau de fapt autoritatea. Cu toate 
acestea, soții sunt abordați pe scurt în acest verset. Cuvintele „în același mod” 
(homoiōs) nu sugerează că soții trebuie să se supună soțiilor, așa cum oamenii se 
supun conducătorilor (2:13), sclavii stăpânilor (2:18) și soțiile soților (3:1).
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Soția, descrisă aici ca „vasul mai slab”, sugerează că femeile sunt mai slabe decât 
bărbații. În ce sens sunt femeile „mai slabe”? Nimic altceva din Noul Testament 
nu sugerează că femeile sunt inferioare din punct de vedere intelectual și nici nu 
este clar că femeile sunt mai slabe din punct de vedere emoțional, pentru că în 
multe privințe vulnerabilitatea femeilor în a-și împărtăși emoțiile și sentimentele 
demonstrează că sunt mai curajoase și mai puternice decât bărbații din punct de 
vedere emoțional. Petru nu a sugerat că femeile sunt mai slabe din punct de vedere 
moral sau spiritual decât bărbații. Înțelesul cel mai evident, așadar, este că femeile 
sunt mai slabe decât bărbații în ceea ce privește puterea pură. 
El a îndreptat atenția asupra a ceea ce este unic, feminin despre femei.
Un soț care trăiește conform cerințelor lui Dumnezeu arată respect față de soția sa 
(și prin extensie față de toate femeile). Motivul pentru care face acest lucru este că 
femeile sunt moștenitoare „împreună cu tine a darului plin de har al vieții”. Bărbații 
ar trebui să onoreze femeile pentru că împărtășesc același destin, o moștenire 
veșnică în împărăția lui Dumnezeu. 
Soții care ignoră o astfel de poruncă vor descoperi că rugăciunile lor sunt împiedicate, 
ceea ce înseamnă că Dumnezeu va refuza să răspundă la rugăciunile lor. Dumnezeu 
nu îi binecuvântează (dimpotrivă) pe cei care se află în poziții de autoritate și îi 
abuzează pe cei care sunt sub ei, maltratându-i. Acest verset anticipează v.12, unde 
ni se spune că Domnul ține seama de rugăciunile celor drepți, dar se îndepărtează 
de cei care practică răul.
Cuvintele lui Petru către femei sunt remarcabil de asemănătoare, prin aceea că 
el învață egalitatea femeilor (v. 7) și sfătuiește supunerea (v. 1). Pare corect să 
concluzionăm că diferențele de rol sau funcție nu anulează egalitatea. Bărbații și 
femeile sunt făcuți în mod egal după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26–27), au 
acces egal la mântuire (Gal 3:28) și împărtășesc același destin (1 Petru 3:7).
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APLICĂ: 

Cu ce cuvinte ai înlocui expresia să vă purtați cu înțelepciune?

Cum înţelegi „să dai cinste femeii ca unui vas mai slab”?

SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai 
vrea să împărtășești/întrebi la grup.

          
          
          
          
          
          



STUDIU  1-2 PETRU - CAMP. 3:1-7        S4

54

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:

• Ce ți-a vorbit Domnul în această săptămână?
• Ce nu ai înţeles din acest pasaj?
• Cum aplici ceea ce ai înţeles din acest pasaj?
• Ce oportunitate îi oferă supunerea unei soții al cărei soț nu este mântuit? 
• Crezi că Petru i-ar spune astăzi unei soții să suporte abuzul fizic din partea 

soțului ei? De ce da sau de ce nu? Dar abuzul verbal? 
• Cum ar trebui un soț creștin să aibă grijă de soția sa? De ce? 
• Cum pot fi un soț/soție mai bun(ă) în această săptămână?
• Dacă nu ești căsătorit cum ai putea să te pregătești pentru căsnicia ta viitoare? 
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SÃPTÃMÂNA 5
PRACTICĂ SFINȚENIA ÎN VIAȚA TA

1 Petru 3 : 8 - 22

LUNI         
DATORIA TUTUROR - IUBEȘTE CA FRAȚII                         

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

OBSERVĂ:

Care sunt îndemnurile lui Petru din acest verset?

MEDITEAZĂ:

Dacă până acum (2:11- 3:7) Petru s-a concentrat pe anumite categorii de oameni 
(sclavi, soții, soți), acum se adresează tuturor creștinilor. Se pare că acest verset 
este un chiasm (este o formă  gramaticală evreiască care seamănă cu un bumerang, 
cu ideea centrală în vârful acestuia) cu punctul central iubind ca frații, iar să fiți 
cu aceleași gânduri, smeriți și simțind cu alții, miloși sunt idei asemănătoare unele 
cu altele.  Dragostea frățească este termenul de mijloc, arătând că este cea mai 
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importantă dintre toate virtuțile și că celelalte virtuți sunt cuprinse în chemarea de 
a ne iubi unii pe alții.
Așa cum întreaga lege este cuprinsă în dragoste (Romani 13:8-10), tot așa toate 
relațiile umane sunt împlinite în aceasta. Acest lucru este valabil pentru fiecare 
creștin și pentru fiecare domeniu al vieții. Aceste virtuți le vei putea vedea aplicate 
în versetele din săptămâna aceasta. 

APLICĂ: 

Memorează versetul de astăzi. (1  Petru 3:8)
Citește 1 Corinteni 13 și scrie mai jos care sunt caracteristicile dragostei.

MARȚI         
BINECUVÂNTARE CA RĂSPUNS LA OCARĂ                          

1 Petru 3:9-13
Nu întoarceți rău pentru rău, nu răspundeți la batjocură cu batjocură; dimpotrivă, 
binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea! 10 Căci 
cine vrea să se bucure de viață și 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 drepți și  urechile Lui 
iau aminte la rugăciunile lor. Dar Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. 13 
Și cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? 
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OBSERVĂ:

Ce contraste observi în pasajul de mai sus?

Cum îi binecuvântezi tu pe alții?

MEDITEAZĂ:

Poate că ați văzut acest contrast dintre relația ocară pentru ocară versus relația 
binecuvântare pentru ocară. 
Prima relație, ocară pentru ocară, are la bază o perspectivă umană, bazată pe 
egoism şi împrejurări, rezultatele fiind: pedeapsa, furia şi barierele în comunicare. 
Persoana este centrată pe emoțiile ei, urmărind instinctele fireşti care nu zidesc, 
desconsiderarea celeilalte persoane și, în consecință, provocarea ei şi mai mult. 
A doua relație binecuvântare pentru ocară - are la bază perspectiva divină, bazată 
pe Cuvântul lui Dumnezeu care acționează cu un scop bine definit - transparența. 
Persoana este centrată pe Dumnezeu, reacționând evlavios: zidește, apreciază, 
provoacă la mărturisire, evlavie și binecuvântare. 
Versetele 10-12, sunt citate de Petru din Psalmul 34:12-16a și încheie citatul cu o 
întrebare retorică. 
Citește și: Matei 5:28-38.
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APLICĂ: 
Petru identifică trei pași pentru stabilirea unei relații bazate pe binecuvântare:

Primul pas: Înfrânaţi-vă limba.
De ce este controlul asupra limbii atât de important pentru stabilirea unei 
relaţii bazate pe binecuvântare?

Pasul al doilea: „Îndepărtaţi-vă de rău şi faceţi binele.”
Cum vă puteţi ,,îndepărta de rău”? Ce rezultat poate avea asupra unui conflict 
o astfel de reacţie?

Pasul al treilea: ,,Căutaţi pacea, şi urmăriți-o.”
Cuvintele „a căuta” şi „a urmări” reprezintă acţiuni. Ce lucruri ar trebui să 
cauți şi să urmărești pentru a obţine pacea şi binecuvântarea?
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MIERCURI        
SFINȚIȚI ÎN INIMILE VOASTRE PE HRISTOS CA DOMN                       

1 Petru 3:14-17
Chiar dacă ați avea de suferit pentru dreptate, ferice de voi! Să nu aveți nicio teamă 
de ei și să nu vă tulburați, 15 ci sfințiți-L ca Domn pe Hristos în inimile voastre! Fiți 
mereu gata să dați un răspuns de apărare oricui vă cere socoteală de nădejdea care 
este în voi, 16 dar cu blândețe și respect, având un cuget curat, pentru ca cei ce 
batjocoresc 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.

OBSERVĂ:

De ce îngăduie Dumnezeu să suferim pe nedrept? 

Citește Isaia 8:12-13. Cum îl descrie Isaia pe Dumnezeu și cum îl descrie Petru?
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MEDITEAZĂ:

Chiar dacă vom răspunde corect (cu binecuvântare la ocară), Petru nu 
exclude posibilitatea ca noi să  suferim din cauza lui Hristos. Ca un răspuns 
la aceasta, Petru a făcut aluzie la Isaia 8:12–13. Textul este remodelat ușor 
pentru a se potrivi, deși nu știm dacă textul a fost atent alterat sau dacă este 
citat din memorie. Ne asigură că nimic nu ne poate dăuna în cele din urmă 
dacă continuăm să mergem pe cărările lui Dumnezeu, că durerea care ne este 
provocată acum este doar temporară și că vom fi îndreptățiți de Dumnezeu. 
Gândul este destul de asemănător și în Romani 8:31 „Deci, ce vom spune ca 
răspuns la aceasta? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva 
noastră?” 

APLICĂ: 

Ce înseamnă să-L sfinţeşti în inima ta pe Hristos ca Domn? Dă două sau trei 
exemple concrete din viața ta. 

Ce atitudine ar trebui să avem faţă de cei nemântuiţi când Îl mărturisim pe Hristos? 
Ce faci dacă persoana îți răspunde aspru sau te batjocorește?
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JOI         
EXEMPLUL DE SUFERINȚĂ AL LUI HRISTOS                      

1 Petru 3:18-20
Și Hristos a suferit o dată pentru păcate, El, Cel drept, pentru cei nedrepți, ca să ne 
aducă la Dumnezeu. A fost omorât în trup, dar a fost înviat prin Duhul, 19 prin care 
S-a dus și le-a vestit biruința Sa duhurilor din închisoare, 20 care se răzvrătiseră pe 
vremuri, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, 
când se construia arca în care doar câteva suflete, și anume opt, au fost salvate cu 
ajutorul apei.

OBSERVĂ:

Ce se spune în acest pasaj despre exemplul lui Hristos? 

Cu ce scop a suferit Hristos? 

Ce spune textul despre aceste duhuri din închisoare?
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MEDITEAZĂ:

Textul de azi este unul paralel cu cel din 1 Petru 2:21, unde Îl prezintă pe Hristos ca 
exemplul perfect al suferinței pe nedrept și de supunere față de Dumnezeu. Dacă 
în v.18 vorbește despre a suferi pentru că faci bine, nu pentru că faci rău, acum în 
v.19 îl dă exemplu pe Hristos care a suferit (a murit) pentru păcatele noastre (1 
Petru 2:24), cu scopul de a ne aduce la Dumnezeu. Aceeași idee reiese din acest 
capitol. De ce să fie supusă soția? De ce să se poarte bărbații cu înțelepciune cu 
soțiile lor? De ce să suferi pe nedrept? Scopul este de a-L arăta  și vesti pe Hristos.  
Petru îl dă ca exemplu pe Noe care timp de 120 ani a fost credincios chemării lui 
și a avertizat oamenii din generația lui că lumea are să fie distrusă prin apă. Chiar 
dacă oamenii l-au disprețuit și l-au respins, Dumnezeu l-a îndreptățit salvându-l pe 
el și familia lui de potop.
În v.18–22 Petru a argumentat că Hristos a parcurs, de asemenea, calea de 
la suferință la slavă. Suferința, deci, nu este un semn de necredință, ci tocmai 
invers. Cei care suferă pentru Hristos vor fi glorificați așa cum a fost El glorificat. 
Credincioșii nu trebuie să se teamă de suferință, pentru că împărtășesc același 
destin asemenea Domnului lor, a cărui suferință a asigurat biruința asupra tuturor 
puterilor ostile. 
Textul acesta are multe interpretări, dar cea mai plauzibilă interpretare a acestui 
text pare a fi cea care afirmă că Duhul lui Hristos a predicat prin Noe generaţiei 
premergătoare potopului.  

Este fără îndoială dificil de făcut o interpretare a lui 1 Petru 3:18-19 care să se 
armonizeze în acelaşi timp pe plan intern, dar şi cu învăţătura din restul Scripturii. 
Una dintre posibilităţi este interpretarea acestui pasaj în lumina versetului 20: 
Iisus a predicat spiritelor din închisoare „care fuseseră răzvrătite odinioară, când 
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea 
corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt". 
Potrivit acestei interpretări, Iisus a fost înviat în acelaşi spirit în care El predicase 
prin Noe oamenilor care au trăit în zilele de dinainte de potop. Acei oameni nu au 
ţinut seama de mesajul Lui şi, prin urmare, au fost distruşi. Această propovăduire a 
fost un exemplu pentru lucrarea profetică a lui Iisus de dinainte de încarnare. Unii 
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comentatori ar afirma, pe de altă parte, că referirea la zilele lui Noe este figurativă 
sau ilustrativă. Iisus a predicat păcătoşilor din zilele Lui în puterea Duhului. Ei au 
fost la fel de neatenţi la mesaj ca şi păcătoşii din zilele lui Noe şi la fel de nepăsători 
cum vor fi alţii chiar înainte de cea de a doua venire (Matei 24:37-39). Acelaşi Duh 
care L-a condus pe Iisus în pustie să fie ispitit (Matei 4:1), care L-a împuternicit să 
alunge demonii (Matei 12:28) şi care L-a readus la viaţă a fost sursa propovăduirii 
Lui în timpul vieţii Sale pentru cei care erau întemniţaţi în păcat. Observaţi că nu 
se indică nicio succesiune în timp atunci când e vorba de readucerea Lui la viață de 
către Duhul şi de propovăduirea prin care El S-a adresat spiritelor în închisoare.3

APLICĂ: 

Care sunt efectele morții Domnului Iisus Hristos pentru noi?  

Ce legătură vezi între lucrarea lui Noe și responsabilitatea noastră de a da socoteală 
de nădejdea care este în noi?

3. Citat din Teologie Elementară, de Millard Erikson, pag. 673
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VINERI         
MĂRTURIA UNUI CUGET CURAT                       

1 Petru 3:21-22
Simbolul acesta vă mântuiește acum și pe voi – anume botezul, care nu este 
o îndepărtare a murdăriei trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, 22 care stă la dreapta lui Dumnezeu după 
ce S-a dus la cer, iar îngerii, autoritățile și puterile I s-au supus.

OBSERVĂ:

Ce înţelegi prin expresia: „icoană închipuitoare”? 

Ce spune textul despre botez?

Ce ai învățat despre Hristos: din învierea Lui? Dar din înălțarea Lui?
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MEDITEAZĂ:

Aceia care cred că botezul este necesar pentru mântuire, se grăbesc să folosească 
1 Petru 3.21 ca un „text doveditor”, pentru că afirmă că „botezul mântuiește”. Voia 
Petru să spună într-adevăr că actul botezului e cel care ne mântuiește? Dacă ar 
spune acest lucru ar contrazice multe alte pasaje din Scriptură care arată limpede 
că oamenii sunt mântuiți (lucru evidențiat prin faptul că au primit Duhul Sfânt) 
înainte să fie botezați sau fără să mai fie botezați (cum a fost cazul tâlharului de pe 
cruce, în Luca 23.39-43). Un bun exemplu al unui om care a fost mântuit înainte să 
fie botezat este Corneliu și casa lui, în Fapte, capitolul 10. Știm că au fost mântuiți 
înainte să fie botezați pentru că au primit Duhul Sfânt ca dovadă a mântuirii 
(Romani 8.9, Efeseni 1.13, 1 Ioan 3.24). Dovada mântuirii lor a fost motivul pentru 
care Petru le-a îngăduit să se boteze. Nenumărate pasaje din Scriptură ne învață 
în mod clar că mântuirea are loc atunci când un om crede Evanghelia, moment 
în care este pecetluit în Hristos, cu Duhul Sfânt care a fost promis. (Efeseni 1.13)
Totuși, din fericire nu trebuie să ghicim ce a vrut Petru să spună în acest verset, 
pentru că îl clarifică chiar el pentru noi mai departe: „care nu este o curățire de 
întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu”. Cu 
toate că Petru leagă botezul de mântuire, nu la actul botezului se referă el (nu 
la curățirea de întinăciunile trupești). Cufundarea în apă nu face nimic altceva 
decât să spele murdăria. Petru se referă la ceea ce reprezintă botezul, și acel lucru 
ne mântuiește (mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin Învierea 
lui Isus Hristos). Cu alte cuvinte, Petru pur și simplu leagă botezul de credință. 
Nu cufundarea în apă ne mântuiește, ci „mărturia unui cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu”, lucru simbolizat prin botez, aceea ne mântuiește. Întotdeauna, prima 
este mărturia înaintea lui Dumnezeu. Mai întâi are loc credința și pocăința, apoi 
botezul, pentru a te identifica în mod public cu Hristos.
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APLICĂ: 

Folosind acest pasaj, cum ai explica mesajul salvării unei persoane în căutare?

SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai 
vrea să împărtășești/întrebi la grup.

          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:

• Povestește în grup despre o întâmplare în care ai răspuns cu binecuvântare la 
ocară. Care au fost rezultatele? 

• Care sunt câteva exemple din Scriptură în care oamenii au răspuns cu ocară la 
ocară? Care au fost rezultatele? Ce putem învăța? 
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SÃPTÃMÂNA 6
TRĂIREA DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU ÎN ÎNCERCĂRI

1 Petru 4

LUNI         
SUFERINȚA DOMNULUI IISUS, MODELUL PENTRU NOI                         

1 Petru 4:1-2
Astfel dar, 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!

OBSERVĂ:

Recitește pasajele care descriu suferința Domnului Iisus din 1 Petru 1:11, 2:21-24, 
3:18. Ce a urmat după suferința Sa și care a fost atitudinea Domnului Iisus descrisă 
în aceste pasaje?
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MEDITEAZĂ:

Apostolul Petru amintește în mai multe pasaje din epistola sa despre suferința 
Domnului Iisus, iar Petru are în vedere care sunt consecințele morții Domnului 
Iisus pentru noi, cei care am crezut.
Versetul 1 din capitolul 4 începe cu “Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup” prin 
care Petru revine la pasajul din 3:18, în care ne arată că Domnul Iisus a fost omorât 
în trup, pentru noi. Faptul că Domnul Iisus a fost omorât în trup, pe lemn, am văzut 
că apare și în 1 Petru 2:24, unde Petru scrie că El a purtat păcatele noastre, iar prin 
aceasta noi suntem morți față de păcate. Astfel prin moartea Domnul Iisus și prin 
identificarea noastră cu moartea Domnului Iisus noi am murit față de păcat, am 
sfârșit-o cu păcatul.
Apostolul Pavel exprimă și el această realitate în Romani 6:5-7, unde spune că 
omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El (Domnul Iisus), ne-am făcut 
una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui și astfel suntem izbăviți (eliberați) 
de sub păcat. Dar aceasta s-a întâmplat numai dacă am fost socotiți neprihăniți 
prin credința în jertfa (sângele) Domnului Iisus și ne-am întors cu pocăință către 
Dumnezeu.
Astfel, a ne înarma cu același fel de gândire (ca a lui Hristos), în acest context se 
bazează pe faptul că omul nostru cel vechi a fost răstignit, a murit cu Hristos. Drept 
urmare, am murit față de păcat, îmi doresc să nu mai păcătuiesc. Din această cauză 
noi suntem într-un război cu poftele firii pământești (1 Petru 2:12). Iar pentru a fi 
pregătit să lupți cât mai bine trebuie să te înarmezi adecvat.
Atitudinea Domnului Iisus, când a trecut prin suferință pentru a face voia lui 
Dumnezeu, am văzut în 1 Petru 2:21-24 că a fost aceea de a nu răspunde la rău cu 
rău, ci de a se supune dreptului Judecător (Dumnezeu) și astfel să moară, chiar dacă 
putea alege să nu sufere. Asemenea Domnului Iisus și noi trebuie să avem aceeași 
atitudine când suntem ispitiți să nu ascultăm de voia lui Dumnezeu, când suntem 
ispitiți să păcătuim. Este mai bine să suferim și să ascultăm de voia lui Dumnezeu, 
decât să alegem să păcătuim!
A suferi pentru că ascult de Dumnezeu va deveni ceva la care să mă aștept, nu ceva 
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care trebuie evitat. Fiecare dintre noi trebuie să ia decizia să asculte de Dumnezeu, 
în loc să aleagă să păcătuiască, chiar dacă va avea de suferit din pricina aceasta.

APLICĂ: 

Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea dorința și puterea de a alege voia Lui și de a răbda 
consecințele, decât de a alege ceva care nu-I place Lui!
Cum te pregătești pentru a suferi atunci când alegi să asculți de voia lui Dumnezeu?

MARȚI         
TRĂIREA PENTRU HRISTOS ȘI PERSPECTIVA LUMII                       

1 Petru 4:3-6
Ajunge că în trecut ați făcut voia păgânilor și ați trăit în dezmățuri, în pofte, în beții, 
în chefuri, în banchete, în slujbe idolatre 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 de aceea 
li s-a vestit Evanghelia și celor care acum sunt morți, ca să fie judecați în trup, în 
felul oamenilor, dar să trăiască în duh, în felul lui Dumnezeu.

OBSERVĂ:

Scrie cuvintele din acest text care arată schimbarea care s-a petrecut în viața 
noastră din momentul întoarcerii la Dumnezeu?



STUDIU  1-2 PETRU - CAP. 4:1-19        S6

70

Care este atitudinea celor care aleg să păcătuiască față de cei care aleg să nu 
păcătuiască, care rezultă din acest text?

MEDITEAZĂ:

Hristos este central în noua viață a credinciosului. Viața Domnului Iisus și viața 
credinciosului sunt de nedespărțit în gândirea lui Petru (1 Petru 2:21). Când m-am 
întors la Dumnezeu și am luat decizia de a trăi după voia lui Dumnezeu (așa cum a 
trăit Hristos), aceasta a însemnat că a trebuit și trebuie să iau atitudine împotriva 
păcatului din viața mea. Astfel, Petru le spune celor credincioși în versetul 3 că nu 
pot să continue să trăiască în păcatele pe care le făceau înainte de a se întoarce la 
Dumnezeu și nici să trăiască ca cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu (versetul 4). 
Există o diferență de cum îmi trăiam viața înainte de a mă întâlni cu Hristos și cum 
trebuie să o trăiesc acum. Iar a trăi în ascultare de voia lui Dumnezeu poate provoca 
neplăceri, suferințe sau umilințe din partea celorlalți.
Dorința de a păcătui nu este întotdeauna motivată de plăcere. Poate în egală 
măsură (sau chiar mai mult) alegem să păcătuim ca să evităm o neplăcere sau 
suferință și durere.
 De exemplu, atunci când alegem să nu spunem adevărul de cele mai multe ori este 
ca să evităm o neplăcere: poate fi o notă proastă la școală și dacă le spun părinților 
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despre ea posibil să mă întrebe de ce nu am învățat mai bine și să îmi limiteze mai 
mult timpul liber; când fac ceva care nu iese bine nu doresc ca ceilalți să-și schimbe 
impresia „bună” despre mine și atunci încerc să văd cum să ies din situație cât mai 
neșifonat sau să dau vina pe alții sau pe altceva.
Poate mă gândesc ce vor crede colegii mei despre mine când nu fac lucrurile pe 
care le fac ei: că eu nu sunt de gașcă, că nu știu să mă distrez, că nu râd la anumite 
glume sau vorbe cu subînțeles și din această cauză voi fi privit ca un ciudat. Există o 
presiune din partea celorlalți care nu îl cunosc pe Dumnezeu de a face în anumite 
situații lucruri care sunt păcate. Și a nu le face poate aduce suferință. Dar tocmai la 
aceasta ne cheamă Dumnezeu: este mai bine să suferim dorințe și nevoi neîmplinite 
decât să păcătuim (1 Petru 3:14, 1 Petru 3:17).
Cel credincios este îndemnat de Petru să fie o mărturie bună, să aibă o purtare 
bună în această lume (1 Petru 2:12, 2:15, 2:17, 3:1, 3:16) cu scopul de a-i câștiga 
pe cei nemântuiți pentru Hristos. Dar în același timp el este chemat să trăiască 
în sfințenie și ascultare de Dumnezeu și să arate astfel un model de viață diferit, 
separat de ceea ce fac ceilalți (versetul 4). Avem nevoie de înțelepciune divină 
pentru a discerne cum să trăim în diverse situații, dar și de dorința de a aduce pe 
ceilalți la Hristos!
Petru le reamintește credincioșilor (versetul 5) că nu ceea ce spun diverși oameni 
contează, ci Dumnezeu este Cel care evaluează, judecă și va avea ultimul cuvânt.

APLICĂ: 

Cum se vede în viața ta dorința de a asculta de voia lui Dumnezeu și de a nu păcătui?
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Cum asculți de Dumnezeu când te simți presat de ceilalți de a face lucruri care știi 
că nu Îi plac lui Dumnezeu?

Cum poți să fii o mărturie bună pentru oamenii care nu Îl acceptă pe Dumnezeu și 
să nu trăiești așa cum trăiesc ei?
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MIERCURI        
TRĂIREA VIEȚII DIN PERSPECTIVA SFÂRȘITULUI                       

1 Petru 4:7-9
Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți deci și vegheați în vederea 
rugăciunii! 8 Mai întâi 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 
murmur! 

OBSERVĂ:

Alcătuiește un orar al lucrurilor pe care le-ai planificat de făcut pentru azi. Scrie 
timpul alocat fiecărei activități, inclusiv de câte ori verifici telefonul în cursul zilei 
și cât stai pe telefon în total. Dacă este seară, scrie activitățile făcute azi, detaliat.

Care sunt observațiile pe care le faci uitându-te la programul tău? Este ceva ce te 
surprinde?
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MEDITEAZĂ:

După ce scrie despre modul în care trăiam înainte de a-L cunoaște pe 
Dumnezeu, apostolul Petru le spune credincioșilor care ar trebui să fie modul 
curent de trăire. Și acest mod de trăire este strâns legat de comunitate. Atunci 
când se vorbește despre sfârșitul tuturor lucrurilor, sfârșitul vremurilor (1 Petru 
1:20) sau vremurile de pe urmă (Fapte 2: 16-18) aceasta se referă la perioada 
dintre venirea Domnului Iisus pe pământ și a doua venire a Sa, ca să ia pe cei 
credincioși cu El.
Pavel îi scrie lui Timotei că, în zilele din urmă, vor fi zile grele în care oamenii 
vor urma din ce în ce mai mult poftele lor (2 Timotei 3: 1-5) și îl avertizează pe 
Timotei să se depărteze de aceștia. Petru scrie despre sfârșitul tuturor lucrurilor 
pentru a arăta urgența trăirii în ascultare de Dumnezeu, în contrast cu modul 
în care își trăiesc viața cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Câteva versete mai 
jos 1 Petru 4:17 spune că suntem în clipa când judecata stă să înceapă cu casa 
lui Dumnezeu (adică cu noi), când încercările vor veni să ne testeze credința. 
El îi îndeamnă pe credincioși să fie înțelepți, să exercite control în viața lor 
pentru ca să nu fie acaparați de multele activități sau plăceri și astfel, să nu își 
mai facă timp pentru a se gândi și pregăti pentru cer, prin rugăciune.
Domnul Iisus a spus că în astfel de zile, din pricina înmulțirii fărădelegii, 
dragostea celor mai mulți se va răci (Matei 24:12). Iar Petru îi îndeamnă pe 
cei credincioși ca, în mod special, să arate o dragoste fierbinte unii față de alții, 
care se manifestă chiar prin a „acoperi o sumedenie de păcate”. Nu este vorba 
despre faptul că dragostea poate să ierte păcatele. Numai sângele Domnului 
Iisus ne poate ierta păcatele (1 Ioan 1:9, Apocalipsa 1:5). Mai degrabă este 
vorba despre o atitudine a mea, prin care să arăt celui care mi-a greșit, fie 
că și-a cerut iertare sau nu, că nu țin atât de mult la dreptatea mea prin a 
o demonstra mereu (Proverbe 17:9), că nu mă gândesc la rău (1 Corinteni 
13:5-7), ci că doresc să arăt îngăduință și un spirit de iertare ca al lui Hristos 
(Coloseni 3:13). Această dorință de a arăta dragoste va căuta moduri cât mai 
concrete de a se manifesta printr-o atitudine după voia lui Dumnezeu.
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APLICĂ: 

Revino asupra orarului de mai sus, la sfârșitul zilei sau mâine, atunci când vei 
reciti din studiu. Care dintre activitățile scrise crezi că consumă prea mult timp 
și ar trebui să le restrângi? Pot fi și activități bune și lucruri inutile. Cum se vede 
dragostea pentru ceilalți prin activitățile tale?

JOI         
SLUJIREA ALTORA SPRE SLAVA LUI DUMNEZEU                        

1 Petru 4:10-11
Fiecare să-și întrebuințeze darul primit în slujirea pentru ceilalți, ca un bun ispravnic 
al harului felurit al lui Dumnezeu. 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, 
ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin!

OBSERVĂ:

Cum suntem priviți noi conform versetului 10?
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Care este scopul slujirii noastre din versetele 10 și 11?

MEDITEAZĂ:

Observăm în acest pasaj (ca și în întregul capitol) faptul că Petru se adresează 
fiecărui credincios. Aceeași idee este exprimată și de apostolul Pavel în 1 Corinteni 
12:7, aceea că fiecare copil al lui Dumnezeu are un dar spiritual (sau mai multe) și 
este chemat la slujirea altora. Nu el produce acest dar, ci doar folosește ceea ce 
Dumnezeu a pus în el (darul), prin Duhul Sfânt, ca ceilalți să beneficieze cât mai 
bine de harul felurit al lui Dumnezeu. Prin slujirea altora, cel care a beneficiat de 
harul lui Dumnezeu dorește să-l extindă către alții. Iar prin această slujire, în timp, 
descoperim cum este și cel mai potrivit pentru noi să fim o binecuvântare pentru 
alții. Aceasta nu ar trebui să ne facă să spunem: „Nu pot să ajut în domeniul acesta 
pentru că nu am un anumit „dar”’, ci ar trebui să văd unde mă cheamă Dumnezeu 
să slujesc și El îmi va da și resursele necesare pentru aceasta.
Slujirea altora are loc atât prin cuvinte, cât și prin fapte. Iar Petru ne arată că 
Dumnezeu este Cel care ne înzestrează și ne ajută să slujim: harul este al lui 
Dumnezeu, darul primit este de la El, cuvintele sunt ale lui Dumnezeu, puterea 
dată pentru a sluji este a Lui. Slujirea noastră este pentru alții, iar scopul este ca 
Dumnezeu să fie slăvit prin Iisus Hristos. Atunci când dorim să fim dependenți 
de Dumnezeu în slujirea pe care o facem și dorim ca nu noi să ieșim în evidență, ci 
Dumnezeu, să exclamăm la fel ca Petru că El are „slava și puterea în vecii vecilor”!
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APLICĂ: 

Ce este mai important pentru mine: confortul personal căruia îi găsesc justificare și 
din pricina căruia nu doresc să mă implic sau chemarea lui Dumnezeu de a extinde 
harul Său arătat în viața celorlalți?

Roagă-te și acționează ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii pentru a vedea cum să fii 
un administrator bun al harului Său prin slujirea altora.

VINERI         
ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU ÎN PERSECUȚIE                       

1 Petru 14:12-19
Preaiubiților, nu vă mirați de focul suferinței din mijlocul vostru – care a venit peste 
voi ca să vă încerce – ca de ceva ciudat care s-a abătut asupra voastră; 13 dimpotrivă, 
dacă aveți parte de patimile lui Hristos, bucurați-vă, ca să aveți parte de bucurie și 
să vă veseliți când se va arăta slava 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-L slăvească pe Dumnezeu în privința aceasta! 17Căci 
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este vremea ca judecata 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 
drept cu greu va fi mântuit, ce se va întâmpla cu 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.

OBSERVĂ:

Ce îi îndeamnă Petru pe credincioși să facă atunci când trec prin suferință/
persecuție? 

Ce ar trebui să nu facă?

MEDITEAZĂ:

În epistola sa, Petru folosește cuvântul „preaiubiților” de 2 ori: în 1 Petru 2:11, când 
spune că există o luptă cu poftele firii pământești și în 1 Petru 4:12, unde spune că 
încercarea de foc sau persecuția vine în viața celui credincios. Când îi înștiințează 
despre perioadele grele prin care trec, Petru vrea să fie cât mai aproape de cei 
cărora le scrie. Încercarea de foc se referă la persecuțiile pe care le sufereau din 
pricină că erau creștini (versetele 13, 14, 16). Petru dorește să-i asigure că nu 
trebuie să aibă îndoieli (versetul 12) sau să se simtă rușinați (versetul 16) atunci 
când societatea îi atacă în felul acesta.
În 1 Petru 1:6-7, precum și în 1 Petru 4:12, vedem că sunt tot felul de încercări sau 
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persecuții în viața celui credincios care au ca scop testarea credinței, așa cum focul 
purifică aurul pentru a-l face și mai valoros. Nu există încercare care să vină în 
viața noastră ca ceva „care dă peste noi”, ci toate lucrurile care ni se întâmplă sunt 
rânduite de Dumnezeu. Însă vedem că nu orice suferință este pentru încercarea 
credinței, pentru că vedem că Petru ne spune că nu este niciun câștig sau onoare 
să suferim din cauză că am făcut un păcat sau rău (versetul 15, 1 Petru 2:20, 1 Petru 
3:17). Nu suferința în sine este ceea ce căutăm, ci a face ce este bine și a-i iubi pe 
ceilalți (1 Petru 4:8, 1 Petru 4:19).
Când încercarea vine în viața noastră, de cele mai multe ori nici nu ne dăm seama, 
la început, că trecem prin încercare. Este greu să vedem cum trebuie să acționăm 
și parcă planurile sau poate chiar viețile noastre se dau peste cap. Petru dorește 
să-i încurajeze pe cei credincioși care treceau prin prigoană (și pe noi care trecem 
prin diferite încercări) ca, prin credință, să se încreadă în Creatorul lor (versetul 
19). Este greu când văd că încercarea mă copleșește, pierd controlul, să nu răspund 
la rău cu rău, să nu devin irascibil sau să găsesc modalități de a scăpa/reacționa 
prin metode care nu-i plac lui Dumnezeu. Și nu numai să nu fac rău, ci să fac ce 
este bine (versetul 19). Dumnezeu ne cheamă să ne punem încrederea în El, să ne 
bucurăm de ceea ce va urma când va se va descoperi slava lui Hristos (versetul 13) 
și să-L glorificăm pe El (versetul 16). Domnul Iisus a suferit crucea, știind bucuria 
care va urma (Evrei 12:2). Și noi suntem chemați să urmăm exemplul Lui, știind ce 
va urma.

APLICĂ: 

Cum pot să mă încredințez în mâna lui Dumnezeu când trec prin încercări?
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Cum pot să fac bine atunci când trec prin încercări? 

SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai 
vrea să împărtășești/întrebi la grup.

          
          
          
          
          
          
          
 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:

• Ce înseamnă pentru mine să aleg mai bine să sufăr pentru a face voia lui 
Dumnezeu, decât să păcătuiesc și să nu sufăr (pe moment)? 

• Cum să fiu o mărturie bună printre colegii mei, să le spun de Hristos și totuși 
să nu fac lucrurile rele care văd ca sunt așa de ușor tolerate de către societate? 

• Cum se manifestă o „dragoste fierbinte unii pentru alții”? 
• Care este motivația mea de a-i sluji pe alții? 
• Care este atitudinea mea atunci când sufăr după voia lui Dumnezeu? 
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SÃPTÃMÂNA 7
SPERANȚA ȘI CONDUITA CREȘTINĂ

1 Petru 5

LUNI         
PĂSTORI DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU                       

1 Petru 5:1-4
Pe prezbiterii care sunt între voi îi sfătuiesc eu, care sunt un prezbiter ca și ei, 
martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită: 2 păstoriți 
turma lui Dumnezeu care se află cu voi și privegheați asupra ei nu din obligație, ci 
de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig murdar, ci cu înflăcărare; 
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 de slavă, care 
nu se poate veșteji.

OBSERVĂ:

Ce îi sfătuiește Petru pe prezbiteri să facă? 

De ce folosește Petru imaginea unei turme în acest pasaj? 
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MEDITEAZĂ:

Apostolul Petru se adresează în continuare tuturor credincioșilor (prezbiterii dintre 
voi) vorbind despre modul în care conducătorii bisericilor locale, cei care îi păstoresc 
pe acești credincioși, trebuie să se raporteze la ei; cum să nu-i trateze, folosindu-
se de exemplul său personal. Din capitolele anterioare știm că marea majoritate 
a credincioșilor cărora le scrie treceau prin diferite încercări și persecuție. Acești 
prezbiteri păstoreau într-o astfel de perioadă când biserica trecea prin suferință și 
persecuție și cel mai probabil nu era ușor ca cineva să își asume conducerea unei 
biserici.
Deși Petru scrie cu autoritatea unui apostol această epistolă (1 Petru 1:1), el alege în 
această secțiune să se recomande ca un prezbiter, asemenea celor cărora le scrie, 
sfătuindu-i cum să procedeze. El a fost chemat să fie păstor de însuși Domnul Iisus 
(Ioan 21:15-17), iar înainte să îi spună să păstorească, El l-a întrebat pe Petru dacă Îl 
iubește. La baza chemării și a dorinței de a păstori ar trebui să se afle iubirea față de 
Domnul Iisus și față de turma Lui. „Turma lui Dumnezeu”, Biserica Domnului este 
câștigată cu însuși sângele Domnului Iisus (Faptele Apostolilor 20:28), biserica 
este a Lui, iar prezbiterii sunt parte din această turmă. Vedem (și) în acest text că 
Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi să ne trăim viața creștină ca parte a 
unei comunități de credință, nu fiecare separat (suntem parte a unei „turme” care 
are niște păstori care au grijă de turmă). 
Ce binecuvântare este o biserică în care prezbiterii nu se ridică deasupra turmei, 
ci sunt prezenți în mijlocul turmei și sunt accesibili; unde hrana spirituală dată 
este fundamentată pe cuvintele lui Dumnezeu (Matei 4:4), Hristos este predicat 
(Coloseni 1:28), iar Dumnezeu este înălțat prin Iisus Hristos (1 Petru 4:11); o biserică 
în care aceștia sunt atenți la pericolele care pot apărea (Faptele Apostolilor 20:29-
30), caută voia lui Dumnezeu și nu folosul lor sau prestigiul propriu (Galateni 1:10); 
iau inițiativă și conduc cu integritate, nu abuzează de autoritatea pe care o au, ci 
chiar dacă sunt foarte capabili arată smerenie în relațiile lor. Prin exemplele lor 
pentru noi toți4 sunt modele care ne îndreaptă privirea către Păstorul cel mare. 
Biserica crește sănătos atunci când credincioșii sprijină prezbiterii pentru ca aceștia 
4. În contextul în care credincioșii cărora le scrie Petru treceau prin suferințe și prigoană, mulți dintre 
prezbiteri erau printre cei dintâi care sufereau sau erau persecutați. Petru însuși avea să fie martirizat, conform 
cu ce cunoaștem din istoria creștină.
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să poată sluji cu bucurie, nu suspinând (Evrei 13:17).
Chemarea de a păstori nu a fost ușoară nici pe vremea lui Petru și nu este 
ușoară nici astăzi. Dar Dumnezeu aduce oameni lângă noi poate prin grupurile 
mici, grupele de copii la biserică, în familia noastră sau alte contexte care au 
nevoie mai mult decât orice altceva să se apropie de Domnul Iisus. Ești tu 
disponibil să fii un instrument al harului lui Dumnezeu în viețile altora? Sau 
poate Dumnezeu îți pune pe inimă să te implici în lucrarea Lui cu tot timpul 
tău, dar poate ai rețineri de ordin financiar, de ce vor spune ceilalți sau de 
viitor. Fiecare dintre noi trebuie să caute voia lui Dumnezeu pentru viața sa și 
să asculte de El.

APLICĂ: 

Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru pastorii din biserica în care te-a așezat și 
roagă-te pentru ei!
Cum poți să sprijinești conducătorii din biserica locală pentru ca aceștia să slujească 
cu bucurie? Roagă-te pentru a găsi modalități să faci acest lucru.
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MARȚI         
RELAȚII ÎN CARE SE VEDE SMERENIA                         

1 Petru 5:5
Tot așa și voi, tinerilor, să le fiți supuși prezbiterilor! Și toți, în legăturile voastre, 
să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu  le stă împotrivă celor mândri, dar 
celor smeriți le dă har .

OBSERVĂ:

Către cine se adresează Petru în acest verset? 

Cine este dat ca exemplu prin cuvintele „tot așa și voi” de la începutul versetului 5? 

MEDITEAZĂ:

După ce recomandă păstorilor să fie modele pentru cei care fac parte din turmă, 
să nu se mândrească sau să se considere deasupra turmei, Petru le spune și celor 
mai tineri să ia exemplu de smerenie și de slujire de la cei care conduc și să dea 
dovadă de ascultare față de aceștia. Cu toții avem nevoie de modele și, voluntar sau 
involuntar, alegem pe cine să urmăm. În filme și în viața reală vedem tot felul de 
oameni care consideră că pentru a reuși trebuie să arăți o atitudine de superioritate, 
iar de multe ori aceasta se traduce prin aroganță și mândrie. Acest mod de a trăi 
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nu este un model pentru noi: „Privirile trufașe și inima îngâmfată, această candelă 
a celor răi, nu este decât păcat” (Proverbe 21:4). De aceea Petru îi îndeamnă mai 
ales pe cei tineri să ia exemplu de la cei care îi conduc și să dea dovadă de ascultare 
față de aceștia. 
Dar nu numai celor tineri sau conducătorilor li se spune să trăiască în smerenie, 
ci toți cei care facem parte din trupul lui Hristos suntem îndemnați să arătăm 
smerenie în relațiile dintre noi. Așa cum o bijuterie sau o haină iese în evidență pe 
cel care o poartă, tot așa și Petru ne încurajează ca ceea ce să iasă în evidență la noi 
să fie smerenia. Dacă nu suntem conduși de smerenie în relațiile noastre este posibil 
ca la nivelul cel mai adânc să existe dorința de mândrie, noi să ieșim în evidență. 
Și ne spune și de ce să facem aceasta: să ne fie teamă de faptul că Dumnezeu 
(căruia nimeni nu I se poate opune) stă împotriva celor mândri și să dorim harul 
care vine de la El prin faptul că arătăm smerenie. Dar de ce arată Dumnezeu har 
către cei smeriți? Nu este definiția harului ca fiind un cadou nemeritat? Atunci 
când suntem smeriți recunoaștem în inima noastră că nu prin meritele și puterea 
noastră ne apropiem de Dumnezeu și slujim, ci ne recunoaștem dependența față de 
Dumnezeu, dependența noastră față de harul Său. Și recunoaștem că nu suntem 
mai importanți decât fratele nostru pentru care a murit Hristos și nu suntem într-o 
competiție unii cu alții pentru a demonstra ce avem sau ce facem.

APLICĂ: 

Cine sunt persoanele care mă inspiră și ce învăț de la ele? 
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Cum se vede smerenia în relațiile mele din familie și în biserică?

MIERCURI        
SMERENIA FAȚĂ DE DUMNEZEU                       

1 Petru 5:6-7 
Smeriți-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea cuvenită, El 
să vă înalțe, 7și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși are grijă 
de voi!

OBSERVĂ:

Care sunt îndemnurile care apar în acest pasaj? 

MEDITEAZĂ:

Petru continuă în acest pasaj îndemnul de a ne smeri înaintea lui Dumnezeu. 
Opusul smereniei este mândria care de multe ori înseamnă că eu sunt important, 
eu să ies în evidență, eu sunt mai frumos, deștept, capabil, avut, etc. decât alții. 
Poate de multe ori și noi ne trăim viața urmărind chiar și neintenționat o parte 
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dintre lucrurile acestea. Chiar și în slujirea sau viața noastră spirituală putem să 
manifestăm aceste lucruri. Domnul Iisus a vorbit despre dorința de a fi apreciați 
și admirați de alții pentru cât suntem de neprihăniți, darnici și miloși sau pentru 
momentele când ne rugăm și postim (Matei 6:1-18). El spune că manifestând 
o astfel de atitudine nu vom primi nicio răsplată de la Dumnezeu, pentru că nu 
căutăm aprecierea și răsplata Lui, ci pe a celorlalți. Poate și noi arătăm câteodată că 
ceea ce poate oferi Dumnezeu și ne va oferi nu este atât de important în anumite 
situații, ci mai important este cum am putea să ieșim noi în evidență. Petru ne invită 
să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care ne poate înălța.
Mândria se poate manifesta în mod subtil și prin faptul că mă descurc și singur, nu 
am nevoie de ajutorul altora, am lucrurile sub control, iar de rugat mă rog pentru 
anumite lucruri mai mult să nu zic că nu m-am rugat. 
Câteodată se întâmplă să nu avem încredere în mâna Sa tare sau nu avem încredere 
în „vremea potrivită” al Lui Dumnezeu de a lucra pentru noi și atunci căutăm 
propriile soluții. Una dintre modalitățile de a ne smeri înaintea lui Dumnezeu este 
aducând înaintea Lui problemele și îngrijorările noastre, de a nu purta noi povara 
lor, de a nu crede că noi putem rezolva problemele din viața noastră. Și atunci 
când ne smerim înaintea Lui căutăm să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu în viața 
noastră, El Însuși fiind Cel care are grijă de noi. 
Să fim persoane smerite, pentru că dacă manifestăm mândrie (chiar și în inima 
noastră), Dumnezeu ne va sta împotrivă, dar dacă manifestăm smerenie El ne va 
da har, mâna Lui tare ne va înălța la vremea potrivită și va avea grijă de noi.

APLICĂ: 

De ce este greu să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și de ce nu se întâmplă natural 
acest lucru?
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Cunoști persoane din Biblie care au trăit smerite înaintea lui Dumnezeu? Cum au 
ajuns să trăiască astfel? 

JOI         
ÎMPOTRIVIȚI-VĂ DIAVOLULUI                       

1 Petru 5:8-9 
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 din toată lumea au de trecut prin aceleași suferințe ca voi! 

OBSERVĂ:

Cu cine este comparat diavolul în aceste versete? Cu cine mai este el comparat în 
alte pasaje din Biblie? 
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Cum suntem chemați noi să răspundem la atacurile diavolului? 

MEDITEAZĂ:

Apostolul Petru ne îndeamnă în epistola sa să fim treji și să ne punem toată 
încrederea în harul Domnului Iisus (1 Petru 1:13), să veghem în vederea rugăciunii 
(1 Petru 4:7) precum și să veghem și să fim treji pentru că, deși luptăm împotriva 
păcatului, luptăm și împotriva diavolului (1 Petru 5:8), care vrea să ne facă să 
păcătuim (Efeseni 2:1-2) și să nu ne pocăim. El nu este numai vicleanul șarpe care 
s-a arătat în Eden și (fără să răcnească) i-a ispitit pe Adam și Eva, ci el este și leul 
care răcnește și ne dă târcoale căutând pe cine să înghită. El vrea să ne înfricoșeze, 
să ne facă să ne temem de ce se poate întâmpla sau se va întâmpla când trecem 
prin suferință și, dacă ar putea să ne înghită. El vrea să ne îndoim de bunătatea, 
puterea sau chiar prezența lui Dumnezeu mai ales atunci când suferim. 
 Dumnezeu este suveran peste întreaga creație, inclusiv peste diavol. Chiar dacă 
diavolul are cum să provoace suferință în viața celor credincioși, așa cum vedem în 
cazul lui Iov (Iov 1:12, 2:6-7), în cazul lui Pavel (2 Corinteni 12:7), în cazul bisericii 
din Smirna (Apocalipsa 2:10), vedem totuși că el nu poate face decât atât cât îi este 
permis de Dumnezeu. Iar suferința este permisă de Dumnezeu în viața noastră ca 
să ne aducă mai aproape de El, să purifice și să întărească credința noastră. Diavolul 
vrea să distrugă credința noastră, mai ales când aceasta este mai vulnerabilă. 
Credința puternic ancorată în Dumnezeu, precum și a ști că nu suntem singurii 
copii ai lui Dumnezeu care trec prin suferință, ne ajută să rezistăm atacurilor 
diavolului. Să ne împotrivim atacurilor diavolului folosind acest scut al credinței 
(Efeseni 6:16)! 
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APLICĂ: 

Cum putem să ne punem încrederea mai mult în Dumnezeu, indiferent de situația 
prin care trecem? 

VINERI         
HARUL DE CARE V-AȚI ALIPIT ESTE ADEVĂRATUL HAR
AL LUI DUMNEZEU                       

1 Petru 5:10-14
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 Ale Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin! 12 V-am scris 
aceste puține rânduri prin Silvan, pe care îl consider un frate credincios, ca să vă 
sfătuiesc și să vă dau mărturie că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta 
în care stați neclintiți. 13 Biserica din Babilon, care este aleasă împreună cu voi, vă 
trimite salutări. La fel și Marcu, fiul meu. 14 Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare de 
dragoste! Pacea să fie cu voi toți, care sunteți în Hristos Isus! Amin!

OBSERVĂ:

Care este chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, conform cu acest pasaj?
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Care sunt lucrurile pe care le face Dumnezeu pentru noi în versetul 10?

MEDITEAZĂ:

Întreaga epistolă a lui Petru este o chemare la un mod de gândire și de trăire care 
are sens numai având în vedere ceea ce ne așteaptă dincolo. Petru vorbește despre 
faptul că suntem străini și călători aici, despre suferințele care vin în viața noastră 
pentru că ascultăm de voia lui Dumnezeu și care pot transforma credința noastră 
să fie și mai valoroasă, despre a-i iubi pe oamenii în mijlocul cărora trăim și a le 
spune despre Hristos și despre chemarea glorioasă a lui Dumnezeu, pe care o avem 
în Hristos Iisus la slava Sa veșnică.
Scopul pentru care apostolul Petru scrie că suferim „puțină vreme” este ca să 
scoată în evidență ce chemare măreață avem. Sunt mulți copii ai lui Dumnezeu 
care au trecut și trec prin suferință, unii dintre ei zeci de ani de zile, până la capătul 
vieții, atât suferință fizică cât și despărțire de cei apropiați. Deși nu putem înțelege 
prin ce au trecut astfel de credincioși, vedem că Dumnezeu este atât de aproape 
de cei care trec prin suferință, El care a trimis pe Fiul Său să sufere și să moară ca 
să ne aducă la Sine (1 Petru 3:18). Prin tot ce vom trece ascultând de El, vrea să ne 
desăvârșească, să ne întărească, să ne dea putere și să ne facă neclintiți, pentru că 
suntem chemați prin Iisus Hristos la slava Sa veșnică. 
Chiar dacă credincioșii cărora le scrie Petru nu înțelegeau pe deplin de ce trebuie 
să treacă prin suferințe și cum să trăiască în ascultare de Dumnezeu în mijlocul 
oamenilor, el îi încurajează pe aceștia spunându-le că harul de care s-au alipit 
este adevăratul har al lui Dumnezeu. El ne încurajează și pe noi să rămânem alipiți 
de harul de care ne-a făcut parte Dumnezeu prin Iisus Hristos, indiferent de 
circumstanțele sau problemele prin care vom trece. Poetul Traian Dorz, care a stat 
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16 ani în pușcăriile comuniste din cauza credinței în Domnul Iisus și care a suferit 
multe privațiuni și a fost bolnav după ce a fost eliberat, ne-a lăsat niște versuri atât 
de profunde: 

E mult prea scumpă răsplătirea 
statorniciei la sfârșit, 

să-ți par-acum prea grea-ncercarea 
pe care-o ai de suferit. 

E mult prea scumpă mântuirea 
să nu-i dai totul pe pământ, 

și pacea inimii și slava 
statornicului legământ. 

E mult prea scumpă veșnicia 

s-o dai pe-o umbră și pe-un fum; 
E mult prea scump Hristos și Raiul 

să nu dai tot să-L ai acum. 
Dumnezeu nu a chemat pe cei care Îl urmează în ultimă instanță să sufere, ci la a 
moșteni slava prin Iisus Hristos (1 Petru 5:10). 

APLICĂ: 

Cum putem să privim la răsplata cea veșnică, dincolo de suferințele pe care le avem 
aici?
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Cum îi poți încuraja pe alții care trec prin încercări să rămână alipiți de harul 
Domnul Iisus? 

 

SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai 
vrea să împărtășești/întrebi la grup.

          
          
          
          
          
          
          
          
 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:

• Cum putem sprijini păstorii bisericii în care Dumnezeu ne-a așezat? 
•  De ce urăște Dumnezeu atât de mult mândria și stă împotriva celor mândri? 
• Cum știm că ne smerim înaintea lui Dumnezeu și nu este doar un gând sau un 

sentiment al nostru că am făcut lucrul acesta? 
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SÃPTÃMÂNA 8
DUMNEZEU NE-A DĂRUIT TOT

2 Petru 1 : 1 - 11

LUNI         
CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU                       

2 Petru 1:1-2
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 lui 
Isus, Domnul nostru!

OBSERVĂ:

Cum se prezintă Petru pe sine? Cui i se adresează?  

Cum este prezentat Iisus Hristos? 
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Observă și compară primele două și ultimele două versete din carte. Ce similitudini 
găsești?

Ce îi leagă pe toți credincioșii conform versetului 1? 

MEDITEAZĂ:

Cunoașterea lui Dumnezeu este o temă centrală a acestei epistole, dar este și o temă 
centrală a Scripturii. Domnul Iisus spune că viața veșnică reprezintă cunoașterea 
lui Dumnezeu (Ioan 17: 3). Cunoașterea lui Dumnezeu este esențială în închinare, 
dar așa cum vom vedea este importantă și în lupta împotriva învățătorilor mincinoși 
despre care va scrie Petru mai jos. Iar primul lucru pe care trebuie să îl cunoască 
este că Iisus este Dumnezeu. Tocmai din acest motiv va spune chiar de la început 
„prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. Iisus Hristos 
este mântuitor, salvator, dar El este și Dumnezeu. Ereziile care atacau divinitatea 
lui Iisus erau deja în bisericile cărora le scrie Petru și sunt prezente încă și astăzi 
printre noi.
Este o tragedie că prea mulți creștini știu prea puține despre credința lor; prin 
urmare, deseori suntem nepregătiți să explicăm cum diferă „Dumnezeul” nostru de 
„dumnezeul” mormonismului sau al Martorilor lui Iehova. Aceste secte care resping 
divinitatea lui Iisus se vor descrie pe sine ca fiind creștine, dar Biserica trebuie să fie 
atentă să nu permită celor care aduc astfel de învățături să se infiltreze. Este nevoie 
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de o cunoaștere a lui Dumnezeu rațională și experimentală, deopotrivă. Oricine nu 
recunoaște că Hristos este Dumnezeu nu poate fi socotit creștin. 
Un alt aspect important al cunoașterii lui Dumnezeu este că tocmai această 
cunoaștere este sursa harului și păcii. De multe ori este posibil să căutăm pace și 
binecuvântare în locuri în care nu pot fi găsite. Cunoașterea lui Dumnezeu care se 
produce cel mai adânc prin aplecarea în Scriptură este cea care ne umple de pace 
și de har. Fratele Taloș a scris aceste strofe meditând la importanța Scripturii:

Arată-Ți, slava Ta! Comoară
purtată într-un vas de lut.
Și fă-Te cunoscut pe Tine,
prin mine un necunoscut.

Ridică vălul nesilinței,
O, Duhule, din viața mea!

Dă-mi Doamne, harul stăruinței
Și schimbă-mă-ntru slava Ta!  

  Scriptura Sfântă e Oglinda,
în care slava Îți zăresc:
Lumină lină din lumina

Cuvântului dumnezeiesc.

Ridică vălul nepăsării,
O, Duhule, din mintea mea!

Dă-mi Doamne, harul cugetării
Și schimbă-mă-ntru slava Ta!

APLICĂ: 

Este în noi dorința cunoașterii lui Dumnezeu? Haideți să ne rugăm chiar acum ca 
Dumnezeu să ridice vălul „nesilinței” noastre de a-L căuta pe El. 
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Cât de bine știu eu să-mi apăr credința? Ce pot face concret ca să cresc în acest 
aspect?

MARȚI         
AVEM TOTUL DEPLIN ÎN EL                         

2 Petru 1:3-4
Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce ne este de trebuință pentru viață și 
evlavie, 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 
naturii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.

OBSERVĂ:

Conform versetului 3, care este sursa binecuvântării? Pentru cine este această 
binecuvântare?

La cine se referă Petru când spune Dumnezeiasca „LUI” putere?  
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Care este chemarea făcută nouă?

Cum poate cineva deveni „părtaș firii dumnezeiești?” Consultă Evrei 12:10, 1 Ioan 
3:2 și Efeseni 3:19.

MEDITEAZĂ:

Maturitatea spirituală își are rădăcina în puterea lui Hristos. „Dumnezeiasca lui 
putere” se referă cel mai probabil la Iisus Hristos care ni L-a făcut cunoscut pe 
Tatăl. În Dumnezeu se găsesc toate aceste bogății și comori de care are parte 
credinciosul.  Dar această putere nu este atât puterea intrinsecă a lui Hristos, pe 
care o are în virtutea Dumnezeirii Sale; mai degrabă se referă la puterea Lui de a 
răscumpăra păcătoșii pierduți, putere dezlănțuită prin moartea și învierea Sa. 

… iar în ce privește duhul sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, 
prin învierea morților; adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. (Romani 1:4)

Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului. 
(Romani 1:16)
Tot ce avem ca noi creații în Hristos își are originea în puterea Lui. Iar această 
putere ne este pusă la dispoziție doar printr-un singur canal: cunoașterea Celui ce 
ne-a chemat. Prin El suntem făcuți părtași firii dumnezeiești. Această exprimare 
nu trebuie să o înțelegem mistic. Pavel le va scrie filipenilor: Să aveți în voi gândul 
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acesta, care era și în Hristos Iisus. Părtași naturii dumnezeiești devenim atunci când 
avem această gândire duhovnicească.
Nu cunosc text din Scriptură care să fie mai bogat de speranță și încurajare pentru 
credincios decât aceste câteva cuvinte rostite de Apostolul Petru. Dumnezeu 
ne-a dăruit tot. Pare că spune: vreau să înțelegeți că viața de credință nu este doar 
momentul mântuirii. Nu este să știți doar că sunteți înfiați și făcuți moștenitori. 
Sunteți chemați să trăiți o viață abundentă din punct de vedere spiritual. Viața 
de credință este bucurie, speranță și desfătare în Domnul. Viața de credință este 
creștere în cunoașterea lui Dumnezeu care este infinit. Este fericire. Din acest 
motiv vreau să ajungeți plini de plinătatea Lui Dumnezeu, cum spune și apostolul 
Pavel (Efeseni 3:19).

APLICĂ: 

Sunt eu conștient de bogăția care îmi este pusă la dispoziție prin cunoasterea 
lui Dumnezeu? Ia-ți un moment de meditație și apoi înalță-L pe Dumnezeu în 
rugăciune.
Scrie un gând, o meditație sau o rugăciune inspirate de aceste versete.
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MIERCURI        
RESPONSABILITATEA CREDINCIOSULUI                       

2 Petru 1:5-9 
De aceea, dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta; cu 
fapta, cunoștința; 6 cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu 
răbdarea, evlavia; 7cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea 
de oameni. 8 Căci, dacă pe acestea le aveți din belșug în voi, ele nu vă vor lăsa 
să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoaștere a Domnului 
nostru Isus Hristos. 9 Dar cine nu are aceste virtuți este orb sau nu vede bine și 
a uitat că a fost curățit de păcatele făcute mai demult. 

OBSERVĂ:

Dacă Dumnezeu ne-a dat totul, cum ar trebui să înțelegem îndemnul “dați-vă 
toate silințele”? 

Faceți o listă cu toate calitățile menționate de Petru? Are ordinea lor vreo 
însemnătate?
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Care este scopul acestor calități pe care trebuie să le urmărim?

Care este pericolul la care ne expunem dacă nu avem aceste calități?

MEDITEAZĂ:

Una dintre marile confuzii asupra vieții de credință este de multe ori reprezentată 
de neînțelegerea rolului pe care Dumnezeu îl joacă în sfințirea noastră. În textul 
pe care l-am citit am văzut că credincioșii au totul deplin în Hristos și cu toate 
astea trebuie să-și dea toate silințele pentru a nu aluneca și a nu fi neroditori. În 
realitate nu este nicio contradicție între responsabilitatea noastră și suveranitatea 
lui Dumnezeu în mântuirea noastră. Același lucru l-a subliniat și Apostolul Pavel 
în Tit capitolul 3. După ce îi amintește lui Tit că Hristos ne-a mântuit nu pentru 
faptele făcute de noi în neprihănire, ci prin spălarea nașterii din nou, după ce face 
clar că mântuirea este doar prin jertfa lui Isus Hristos, în versetul 8 va întări aceeași 
idee pe care o afirmă și Petru aici:

Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei 
ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine 
și de folos pentru oameni!

Cel mai probabil că în bisericile pentru care scria Petru era deja această idee cum 
că ce este important este să crezi în Isus fără să te mai străduiești să te curățești. 
Omul nu este mântuit prin lege, așa că nici nu mai trebuie să ne chinuim să ne 
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sfințim. Această atitudine pe care o respinge Petru aici se numește antinomianism, 
adică o împotrivire față de lege. 
Există și astăzi această idee exprimată în forme destul de subtile asa cum  a făcut-o 
și Voltaire: “Dumnezeu va ierta. Asta este meseria Lui”. Rolul lui Dumnezeu este 
să ierte și să fie un susținător al stilului meu de viață, spun acești oameni. Un astfel 
de dumnezeu, însă, este contrar Dumnezeului Scripturii.
Creștinul, spune Petru, va fi interesat să ajungă cu orice preț la cunoștința 
Domnului Isus Hristos. Creștinul se luptă cu lenea spirituală, cu indolența, lipsa 
de rodire, dar tocmai din acest motiv va căuta zilnic în viața lui să unească acele 
discipline spirituale pe care le menționează Petru.

APLICĂ: 

Scrie pe o foaie lista enumerată de Petru și pune-ți următoarea întrebare: “Unde 
sunt cel mai deficitar”?

De ce îmi este atât de greu să fiu consecvent în disciplina spirituală? Roagă-te chiar 
acum ca Domnul să te întărească în procesul tău de apropiere zilnică de Hristos. 
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JOI         
DISCIPLINELE SPIRITUALE                      

2 Petru 1:5-9 
De aceea, dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta; cu 
fapta, cunoștința; 6 cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu 
răbdarea, evlavia; 7cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea 
de oameni. 8 Căci, dacă pe acestea le aveți din belșug în voi, ele nu vă vor lăsa 
să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoaștere a Domnului 
nostru Isus Hristos. 9 Dar cine nu are aceste virtuți este orb sau nu vede bine și 
a uitat că a fost curățit de păcatele făcute mai demult. 

OBSERVĂ:

Comparați versetul 5 cu 1 Petru 1:15. Care sunt asemănările pe care le observați. 
Care este motivația pentru sfințire?

Ce înseamnă concret să avem din belșug lista pe care o enumeră Petru? Ce trebuie 
să facă credinciosul?
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MEDITEAZĂ:

Noul Testament este plin de îndemnuri pentru o viață trăită în apropiere de Domnul. 
Sfințiți-vă, dați-vă toată silința, fiți primii. Toate aceste îndemnuri au de-a face 
cu disciplinele spirituale. Maturitatea creștină pleacă de la realitatea faptului că 
suntem născuți de Dumnezeu și suntem susținuți de harul Lui și în acest proces de 
sfințire. Dar creșterea este responsabilitatea omului, deși niciodată nu este lipsită 
de Harul lui Dumnezeu. O s-o mai spunem o dată pentru a nu fi înțelesi gresit. 
Mântuirea, nașterea din nou, justificarea, regenararea, înfierea - toate acestea sunt 
lucrarea lui Hristos. Creșterea este ceva ce ține de responsabilitatea creștinului.
Autorul epistolei către Evrei spune: 

12. În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de 
cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să 
aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare.
13. Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este obişnuit cu cuvântul despre 
neprihănire, căci este un prunc.
14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a 
deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.

În aceeași idee apostolul Pavel folosește imaginea sportului pentru a arăta 
importanța disciplinării spirituale:

Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca 
unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu 
cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

Există o lene spirituală care nu poate fi doborâtă decât de lupta pe care o ducem 
fiecare în dreptul nostru. Lupta cu aparenta plictiseală a Scripturii și cu greutatea 
rugăciunii.
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APLICĂ: 

În Evrei 12:4 citim: Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva 
păcatului. Cum arată lupta noastră? 

Decide chiar acum să te lupți mai mult pentru timpul de studiu și rugăciune zilnic.

VINERI         
DISCIPLINELE SPIRITUALE                       

2 Petru 1:10-11
De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să întăriți chemarea și alegerea voastră, 
căci, dacă faceți astfel, nu veți aluneca niciodată! 11 Mai mult, în felul acesta vi se va 
asigura din belșug intrare în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru 
Isus Hristos.
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OBSERVĂ:

Ce indică formula “De aceea”?

Care sunt acțiunile pe care trebuie să le facă creștinul conform versetului 10? Care 
este rezultatul acestor acțiuni?

Ce înseamnă “să vă întăriți chemarea”?

MEDITEAZĂ:

La o citire superficială a acestor versete am putea crede că Petru vorbește despre 
niște condiționări ale mântuirii noastre. Că de noi depinde dacă alunecăm de la 
chemarea primită sau nu. Dar știm că Scripturile învață că Dumnezeu, prin decizia 
Sa liberă și veșnică, cheamă anumiți oameni să fie mântuiți; că el întinde mâna în 
harul Său pentru a-i aduce pe acei oameni la mântuirea lui; și că se asigură ca cei pe 
care i-a mântuit să ajungă în rai în cele din urmă. 
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În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără 
prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim 
înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale. (Efeseni 1:4,5)
Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi 
până în ziua lui Iisus Hristos. (Filipeni 1:6)

Dar din păcate, prea adesea am fost vinovați de sublinierea apăsată a acestei 
doctrine, încât parcă am pierdut din vedere accentul evident biblic pus pe răspunsul 
omului. Dumnezeu alege; dar trebuie să credem. Dumnezeu ne păstrează în har 
până la capăt; dar trebuie „să mortificăm păcatele trupului” ca o demonstrație a 
faptului că Dumnezeu ne-a născut din nou. Ambele sunt predicate de Scriptură și 
trebuie să le afirmăm pe amândouă dacă vrem să rămânem biblici. 
Chemarea lui Petru în acest text este de a căuta să medităm la identitatea noastră 
de oameni aleși, regenerați, născuți din nou, care nu lenevesc duhovnicește și care 
demonstrează prin orice formă că ei aparțin Împărăției cerești. Dar acest îndemn 
al lui Petru vine dintr-o inimă pastorală care atrage atenția la faptul că dacă nu 
înflăcărăm în noi zilnic chemarea lui Dumnezeu și dacă nu căutăm zilnic să unim 
credința, fapta, cunostința,înfrânarea, răbdarea, evlavia,dragostea de frați, iubirea 
de oameni, atunci este posibil să alunecăm. Astfel, intră nevegherea și păcatul în 
viața credinciosului. Disciplina spirituală ne ține într-o stare de veghe de trezire și 
conștientizare continuă. 
Scopul disciplinei spirituale nu este niciodată altul decât acela de a-L iubi mai mult 
pe Dumnezeu și de a fi conștienți zilnic de chemarea pe care am primit-o.

APLICĂ: 

Care sunt sentimentele care ne încearcă când ne gândim la chemarea pe care 
Dumnezeu ne-a făcut-o? Citește 1 Petru 1:3-5.
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Ce vei face concret azi pentru a-ți întări chemarea și alegerea? Care sunt lucrurile 
care te ajută să meditezi la Evanghelia lui Iisus Hristos?

 

SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai 
vrea să împărtășești/întrebi la grup.

          
          
          
          
          
          
          
          
 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:

• Vorbiți în grup despre expresia “părtași firii dumnezeiești”.  Studiați și aceste 
texte: Evrei 12:10, 1 Ioan 3:2 și Efeseni 3:19. 

• Vorbiți despre importanța disciplinelor spirituale.
• Luați întreaga listă din versetele 5-9 și discutați-le pe rând. 
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• SÃPTÃMÂNA 9
CENTRALITATEA LUI HRISTOS

2 Petru 1 : 12 - 21

LUNI         
IMPORTANȚA ADUCERII AMINTE                       

2 Petru 1:12
De aceea voi fi mereu gata să vă aduc aminte de aceste lucruri, măcar că le știți și 
sunteți tari în adevărul pe care-l aveți.

OBSERVĂ:

Care este semnificația cuvintelor „de aceea”? Care este adevărul pe care îl rezumă 
Petru?

 

Care sunt lucrurile pe care Petru vrea ca Biserica să nu le uite? 
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În ce adevăr sunt tari credincioșii cărora le scrie Petru?

MEDITEAZĂ:

Aducerea aminte sau rememorarea unor evenimente sau porunci date de 
Dumnezeu sunt esențiale pentru creșterea în credință. 
Dumnezeu a chemat pe poporul Israel să-și „amintească” minunile pe care 
Le-a făcut pentru ei și astfel a instituit Paștele ca o amintire anuală vie a acelor 
evenimente mântuitoare (vezi Ex. 13:3, 9; Deut. 7:18). Ceea ce trebuiau 
să facă israeliții nu era doar, în sens intelectual, să-și amintească ceea ce se 
întâmplase în trecut. Ei trebuiau să-și fixeze în minte într-un mod care să le 
atingă întreaga ființă: intelect, voință, emoții. În mod similar, aceasta este 
ceea ce Iisus îi cheamă pe ucenicii Săi să facă la Cina pe care a instituit-o, 
făcând-o „în amintirea” Lui (Luca 22:19). Pavel îi cheamă frecvent pe cititorii 
săi „să-și amintească” de exemplul lui sau de învățătura pe care au primit-o (de 
exemplu, 1 Cor. 4:17; 15:1; 2 Cor. 10:7; 2 Tim. 2:14). Poate că textul paulin cel 
mai apropiat de al nostru este acesta (Romani 15:14–15a):

În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de 
bunătate, plini și de orice fel de cunoștință și, astfel, sunteți în stare să vă sfătuiți 
unii pe alții.
Totuși, ici-colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de 
lucrurile acestea, în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu.

Autorii biblici sunt în mod clar îngrijorați de faptul că creștinii ar putea „uita” 
chiar și cele mai elementare adevăruri ale Evangheliei – nu într-un sens 
informativ, ci într-un sens volitiv și practic. Pot să-mi amintesc că Hristos a 
murit pentru păcatele mele, dar s-ar putea să nu fac din acel adevăr o parte 
vitală a persoanei și comportamentului meu. S-ar putea să-mi amintesc 
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mental că Dumnezeu mă cheamă să duc o viață sfântă și să îmi aduc aminte 
de avertizările asupra consecințelor dacă nu o fac, dar s-ar putea să nu mă 
preocupe totuși să duc practic o viață sfântă.
Cât de importantă este aducerea aminte. Să memorăm părți din Scriptură. Să 
ne aducem aminte în momentele cheie de singurele cuvinte care sunt izvoare 
de viață. Ce har să ne putem aduce aminte versete din Biblie atunci când 
suntem la ananghie, dar apoi să ne aducem aminte și de cei pe care Dumnezeu 
i-a folosit în viața noastră pentru creșterea în apropiere de El. 
Scriind despre importanța aducerii aminte, fratele Taloș a subliniat același 
gând:

„În primele veacuri, când creștinii: nobili și sclavi, bărbați și femei, tineri și bătrâni 
nu aveau odihnă în a răspândi Evanghelia, când din pricina persecuției unii creștini 
proveniți dintre evrei erau tentați să se întoarcă la religia strămoșească, autorul 
inspirat de Duhul Sfânt scrie:

„Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; 
uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire, și urmați-le 
credința.” (Evrei 13:7) 
În numele lui Hristos, să scoatem oare din memoria tinerelor generații pilda celor 
care asemenea lui Pavel au putut spune: Pentru mine a trăi este Hristos! Și a 
muri este un câștig!?”

APLICĂ: 

Care sunt persoanele din trecutul tău care au reprezentat un model de trăire 
spirituală? Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru astfel de persoane și roagă-L chiar 
acum să devii și tu o astfel de persoană pentru alții! 

Memorează 2 Petru 1:3-11.
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MARȚI         
„CORTUL” LUI PETRU                       

2 Petru 1:13-15
Dar consider că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă trezesc amintindu-vă 
aceste lucruri, 14 căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni curând, după cum 
mi-a făcut cunoscut Domnul nostru Isus Hristos. 15 Îmi voi da silința deci ca, și după 
plecarea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.

OBSERVĂ:

Ce și de ce socotește Petru că este drept? 

Ce reprezintă cortul și care este semnificația faptului că dezbrăcarea de el va veni 
deodată? 
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Citește Ioan 21:15-19. Notează contextul și cuvintele Domnului Iisus despre 
profeția morții lui Petru. 

MEDITEAZĂ:

Vorbind prezbiterilor din Efes, Pavel le spune:
28. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt 
episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele 
Său. 
29. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor 
cruța turma, 
30. și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca 
să tragă pe ucenici de partea lor. 
31. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am 
încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.

La fel ca în acest text, Petru este preocupat ca nu cumva după moartea sa ei să uite 
ce i-a învățat și, astfel, să fie o țintă ușoară pentru lupii răpitori care dau târcoale 
turmei. Petru nu este atât de preocupat de propria moarte, de propria moștenire, 
cât este preocupat de turma lui Hristos, Biserica. El știe că urmează să moară, știe 
pentru că însuși Iisus i-a spus, dar nu se sperie. Există însă în Petru, așa cum era și 
în Pavel, o seninătate în fața morții. Tot ce îsi dorește este ca cei din Biserică să nu 
se lase înșelați.
Haideți să lăsăm cuvintele apostolului Pavel din 2 Corinteni 5 să fie cele care ne 
explică mai bine înțelesul dezbrăcării de acest cort. 
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1. Știm, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, 
avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este 
veșnică. 
2. Și gemem în cortul acesta, plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul 
nostru ceresc, 
3. negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. 
4. Chiar în cortul acesta deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de 
trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este 
muritor în noi să fie înghițit de viață. 
5. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna 
Duhului. 
6. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că, dacă suntem 
acasă în trup, pribegim departe de Domnul, 
7. pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. 
8. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, 
ca să fim acasă la Domnul. 
9. De aceea ne și silim să-I fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe 
de casă. 
10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, 
pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut 
când trăia în trup.
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APLICĂ: 

Cum te gândești la propria moarte?

Sunt credincioși pentru care simți această apăsare pe care o simțea și Petru? Cine 
sunt oamenii pe care îi ajuți să crească în apropiere de Domnul?

MIERCURI        
PUTEREA MĂRTURIEI                       

2 Petru 1:16
Într-adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos 
nu întemeindu-ne pe niște mituri meșteșugit alcătuite, ci fiindcă am văzut noi 
înșine, cu ochii noștri, măreția Lui.
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OBSERVĂ:

Cum L-a făcut Petru cunoscut pe Hristos?

Care sunt argumentele lui Petru în favoarea mărturisirii lui?

În versetele de dinainte Petru vorbește la persoana întâi. La ce persoană vorbește 
în acest verset și de ce credeți că schimbă persoana?

La ce credeți că se referă cuvintele: „puterea” și „venirea” Domnului?
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MEDITEAZĂ:

Începând din acest verset, Petru trece de la vorbirea la persoana I la persoana a 
treia plural. Noi am făcut cunoscut, noi nu ne-am întemeiat pe basme, noi înșine 
am auzit glasul Lui (v.18). Motivul pentru care face această trecere este că de data 
asta vorbește despre autoritatea apostolică. Apostolii sunt cei care au trăit alături 
de Iisus Hristos și care au fost martori ai morții și învierii lui Hristos. Importanța 
apostolică era în contextul în care adversarii bisericii spuneau că ucenicii au inventat 
poveștile despre înviere și judecată. Din acest motiv învățătura Domnului Iisus, 
Evanghelia, a fost dată prin acești apostoli (martori oculari și trimiși). Apostolul 
Pavel le spune efesenilor:

19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună-
cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, 
20. fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Iisus Hristos. 

Așa că cel care le vorbește este unul dintre martorii oculari. Cineva care nu a 
inventat o poveste, ci care a fost martor al Măreției lui Hristos. În altă parte Pavel 
spune ascultătorilor săi că atunci când a vorbit despre Evanghelie nu a făcut-o cu 
înțelepciunea lumii. Mărturia apostolilor nu este o filosofie aleasă, nu este o poveste 
cu metafore seducătoare, ci este adevărul istoric. Ceea ce credem noi astăzi nu este 
o invenție pe care o rostogolim de secole, ci este mărturia onestă a unor oameni 
aleși de Hristos. Acest lucru trebuie să ne ofere o mai mare încredere în Scriptură. 
Evanghelia noastră se bazează pe evenimente care s-au întâmplat, care au la bază 
martori oculari. Din acest motiv, când Pavel vorbește despre învierea lui Hristos în 
acel glorios capitol 15 din 1 Corinteni spune: După aceea S-a arătat la peste cinci 
sute de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viata, iar unii au adormit. 
(1Cor.15:6) Cei mai mulți sunt încă în viață - adică puteți să vorbiți cu ei. Ceea ce 
vorbim nu este un basm.
Este atât de important ca și astăzi să susținem acest adevăr important. Speranța 
noastră legată de puterea și venirea lui Hristos nu se întemeiază pe mituri. Speranța 
noastră este înrădăcinată în mărturia apostolilor. Aceasta trebuie să fie și mărturia 
noastră ca unii care au experimentat nașterea din nou.



STUDIU  1-2 PETRU - CAP. 1:12-21        S9

118

APLICĂ: 

Este mărturia noastră una timidă? Ce trebuie să ne aducem aminte ca să avem mai 
multă îndrăzneală în modul în care Îl mărturisim pe Hristos?

Roagă-te chiar acum pentru mai mult curaj în a vorbi despre Evanghelie.

JOI         
MĂRTURIA TATĂLUI DESPRE IISUS                       

2 Petru 1:17-19
Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când pentru El s-a auzit 
din Slava Minunată un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, 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 profeției făcut și mai tare, la care bine 
faceți că luați aminte, ca la o făclie care strălucește într-un loc întunecos până se va 
lumina de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. 

OBSERVĂ:

Cine mai mărturisește despre Iisus? Citește Matei 3:17 și 17:5. De ce sunt 
importante aceste mărturisiri? 
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Care este cuvântul prorociei? (Ps. 119:105)

Citește Matei 17:1-13. Care este mesajul pe care Dumnezeu îl dă atunci ucenicilor? 
De ce le amintește Petru acel moment?

MEDITEAZĂ:

Revelarea lui Iisus Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor este miezul mesajului 
întregii Scripturi. Toți profeții, toată legea, toată literatura de înțelepciune și toate 
momentele descriptive din Vechiul Testament Îl au în centru pe Iisus Hristos. Din 
acest motiv apostolii îl mărturisesc pe Hristos, dar ei nu fac altceva decât să-L imite 
pe Dumnezeu care face același lucru. (v.17)
Istorisirea schimbării la față de pe munte trebuie citită în aceeași notă. Iisus îi ia 
pe Petru, Iacov și Ioan cu El și deodată fața Lui a strălucit ca soarele, și hainele 
I s-au făcut albe ca lumina. Alături de Iisus au apărut Moise și Ilie. Moise este 
reprezentantul legii, iar Ilie este reprezentantul prorocilor Vechiului Testament. 
Autoritatea iudeilor erau legea și prorocii care erau acum cu Hristos pe munte. Iar 
în acest context Dumnezeu face această mărturisire extraordinară: 

Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea Mea: de El să 
ascultați. În alte cuvinte, El este împlinirea legii și a profețiilor. Până acum ați 
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ascultat de ele, dar acum ele se împlinesc în Hristos. De El să ascultați.
Cum îl cunoaștem noi astăzi pe Iisus Hristos? Prin cuvântul mărturiei apostolilor, 
dar acest cuvânt îl avem în Scriptură. Petru le spune, bine faceți că luați aminte 
la Cuvântul Prorociei (Scriptura) pentru că ea este lumina care strălucește în 
întuneric. Ioan spune despre Isus: 

Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. 
Iar David spune: Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe 
cărarea mea.

Îl cunoaștem pe Hristos prin Scriptură, prin rugăciune și prin părtășia sfinților. De 
El să ascultăm.

APLICĂ: 

Ce frumoasă este mărturia lui Dumnezeu despre Iisus: „Acesta este Fiul Meu 
în care îmi găsesc toată plăcerea”. Ne cercetează aceste versete? Ne găsim noi 
plăcerea în Iisus Hristos?

Cât de mult prețuiesc Scriptura? Este ea o lumină pentru mine?
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VINERI         
TÂLCUIREA SCRIPTURII                       

2 Petru 1:20-21
Dar să știți, înainte de toate, că nicio profeție din Scriptură nu se explică singură. 
21 Căci nicio profeție n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la 
Dumnezeu, cârmuiți de Duhul Sfânt.

OBSERVĂ:

Care este principiul enunțat de Petru cu privire la interpretarea Scripturii? De ce 
este un principiu important?

Care este rolul Duhului Sfânt în inspirația Scripturii?

MEDITEAZĂ:

Ideea că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu este fundamentală în creștinism. 
Autorii Bibliei au scris sub inspirația Duhului Sfânt. R.C. Sproul spune că o formulare 
mai corectă ar fi că Duhul Sfânt a expirat Cuvântul. Autorii nu au fost posedați și 
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nici nu au folosit Duhul Sfânt ca o muză, ci Duhul Sfânt a folosit personalitatea și 
cultura autorilor pentru a-și transmite mesajul. Scriptura ne este dată astăzi ca să 
discernem ce este bine de ce este rău. (Evrei 5:13,14) Scriptura ne este dată astăzi 
ca să pricepem Evanghelia. Și ne este dată ca să Îl cunoaștem mai bine pe Iisus. 
(Ioan 17: 3)
Înțelepciunea lui Dumnezeu nu poate fi desprinsă de Scriptură. 

98. Poruncile Tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am 
cu mine.
99. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile Tale.

Sau cum îl îndemna Pavel pe Timotei: 
15. din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce 
la mântuire, prin credința în Hristos Iisus.

În viața mea am cunoscut câteva persoane ale căror răspunsuri înțelepte m-au 
lăsat tot timpul fără replică. O astfel de persoana era fratele Taloș. Erau momente 
în care un răspuns mă bloca și mă umplea de bucurie. Mă întrebam apoi, oare de 
unde a căpătat fr. Taloș această înțelepciune. Răspunsul se află aici. Îmi spunea că 
în comunism oricum nu avea alte cărți așa că citea și recitea Scriptura.
Puritanul William Gouge citea cu regularitate 15 capitole pe zi. Citea de trei ori pe 
an Scriptura. Nu chem pe nimeni la o bibliolatrie - dar spun să nu avem pretenția 
să căpătăm înțelepciunea lui Dumnezeu fără să o citim și să o studiem, fără sa 
creștem în reverență față de Dumnezeul nostru.

APLICĂ: 

Cât de mult îmi doresc înțelepciunea Lui? Cum este viața mea ascunsă? Denotă 
reverență față de Dumnezeu?
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Cum interpretez Scriptura? Înțeleg că Scriptura se interpretează cu Scriptura? Ce 
impact are acest adevăr față de modul în care studiez Scriptura?

 

SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai 
vrea să împărtășești/întrebi la grup.

          
          
          
          
          
          
 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
• Discutați în grupuri despre moarte. Cum ar trebui creștinii să se raporteze la 

moarte?
• Discutați despre mărturisirea creștină. Care sunt argumentele pentru 

îndrăzneala creștinului.
• Vorbiți despre disciplina studierii Scripturii. Faceți distincția între lecturarea și 

studiul Scripturii.
• Vorbiți despre centralitatea lui Hristos în contextul întregii Scripturi. De ce 

este importantă această centralitate?
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• SÃPTÃMÂNA 10
PROROCII MINCINOȘI -  PARTEA 1

2 Petru 2 : 1 - 9a

LUNI         
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA TEXTULUI SĂPTĂMÂNII                       

2 Petru 2:1-9a  
Au fost însă în popor și profeți mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători 
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 nimicire 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 doarme. 4 Căci, dacă nu i-a cruțat 
Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în tartar, legați în lanțurile 
beznei, și i-a rânduit să fie păstrați pentru judecată; 5dacă n-a cruțat El lumea 
veche, ci l-a păzit pe Noe, acest propovăduitor al dreptății, împreună cu alți șapte, 
când a adus potopul peste o lume de nelegiuiți; 6 dacă a prefăcut în cenușă cetățile 
Sodoma și Gomora, când le-a osândit la pieire, ca să le slujească de pildă celor 
ce vor trăi în nelegiuire; 7și dacă l-a scăpat pe dreptul Lot, care era foarte chinuit 
de trăirea destrăbălată a acestor stricați 8– căci omul acesta drept care locuia în 
mijlocul lor își chinuia zi de zi sufletul lui drept din pricina faptelor nelegiuite pe 
care le vedea și auzea – 9 înseamnă că Domnul știe să-i izbăvească din încercare pe 
oamenii cucernici...
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OBSERVĂ:

Despre cine vorbește în principal acest pasaj?

Ce va face Dumnezeu?

MEDITEAZĂ:

Autorul ne previne de existența prorocilor și învățătorilor mincinoși. Tema nu 
este nouă în Scriptură și efectele sunt întotdeauna devastatoare. Ni se spune ca 
mulți îi vor urma. Urmează construirea unui argument privind judecată dreaptă 
a lui Dumnezeu. Petru ne arată că El nu judecă nediscriminat, dimpotrivă, știe 
să cruțe pe cei cucernici.

APLICĂ: 

Ești conștient/ă de pericolul prorocilor și învățătorilor mincinoși? Ce faci ca să te 
protejezi?
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MARȚI         
SINTEZA ÎNVĂȚĂTURII DESPRE PROROCII MINCINOȘI                         

2 Petru 2:1 
Au fost însă în popor și profeți mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători 
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 nimicire năprasnică.

OBSERVĂ:

Unde vor apărea prorocii mincinoși? Dar învățătorii mincinoși? 

Cum vor strecura învățăturile lor? Ce efect vor avea acestea? Care este 
atitudinea acestor învățători față de Hristos?

Care este destinul lor?
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MEDITEAZĂ:

Petru face de la bun început o sinteză a acțiunii, a efectului acestor „lucrători” și a 
destinului lor. 
Este interesant de observat că apar proroci mincinoși în lume (probabil se pune 
accent pe abilitatea lor de a înșela prin diferite puteri) și învățători mincinoși „între 
voi”. Astfel, avem influențe atât înăuntru, cât și dinspre „influencerii” din afară.
Imaginea strecurării pe furiș este una foarte comună. Animalele răpitoare se 
strecoară așa până sunt suficient de aproape de pradă, hoțul pătrunde astfel, un 
răufăcător care vrea să treacă de un baraj sau sistem de securitate, etc.
Ereziile de care vorbește Petru au un  efect nimicitor și imediat ne și explică de ce; 
pentru că în esență aceste învățături duc la lepădarea de Domnul Iisus Hristos, de 
la Cel care ne-a cumpărat din sclavia noastră cu însăși sângele Său.
Destinul acestor proroci și învățători este pierzarea lor și a celor care îi vor urma.
În sinteză avem de a face cu proroci/învățători mincinoși acționând subtil, dar lovind 
direct în fidelitatea noastră față de Domnul Iisus Hristos. Efectul este nimicitor și 
pentru ei și pentru cei care îi urmează.

APLICĂ: 

Ce efect au asupra ta și asupra relației tale cu Domnul Iisus Hristos „influencerii” și 
influențele din viața ta? Fă o listă cu cele mai puternice influențe din viața (maxim 
5) și din anturajul tău. Care este mesajul central al fiecărei influențe?
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MIERCURI        
DOUĂ ASPECTE LA CARE SĂ FIȚI ATENȚI                       

2 Petru 2:2-3 
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 doarme.

OBSERVĂ:

Sunt două păcate menționate în text. Care sunt acestea?

MEDITEAZĂ:

Învățătorii  mincinoși pe care îi descrie Petru au un efect distructiv prin ademenirea 
oamenilor înspre destrăbălare, fiind chiar exemple în această privința. Poate fi 
această realitate o problemă inclusiv pentru credincioși? Ar fi bine să nu neglijăm 
realitatea contagiunii pe care Pavel o exprimă plastic „puțin aluat dospește toată 
plămădeala” .
Un al doilea aspect sunt cei care spun una dar urmăresc alta. S-ar putea ca aici să 
fie puțin mai greu să fim vigilenți pentru că putem fi ușor fermecați prin cuvinte și 
prin felul în care oamenii se prezintă. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să 
ținem ochii deschiși.
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APLICĂ: 

Ce situații ai întâlnit tu pe care împărtășindu-le altora să îi ajuți să nu facă aceleași 
greșeli? Cum vezi manifestându-se astăzi tendințele despre care vorbește Petru? 
Spre ce păcate ești tu mai înclinat să aluneci?
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JOI         
DUMNEZEU VA JUDECA -  UN ȘIR DE TREI EXEMPLE 
DIN VECHIUL TESTAMENT                     

2 Petru 2:4-6  
Căci, dacă nu i-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în 
tartar, legați în lanțurile beznei, și i-a rânduit să fie păstrați pentru judecată; 5 dacă 
n-a cruțat El lumea veche, ci l-a păzit pe Noe, acest propovăduitor al dreptății, 
împreună cu alți șapte, când a adus potopul peste o lume de nelegiuiți; 6 dacă a 
prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, când le-a osândit la pieire, ca să le 
slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire;

OBSERVĂ:

Ce evenimente evocă Petru? Ce au aceste evenimente în comun? 

MEDITEAZĂ:

Ochii ne sunt îndreptați acum asupra a trei evenimente - am putea să le numim 
cataclismice sau apocaliptice - din vechime. Acestea ne vorbesc despre judecata 
lui Dumnezeu, care se manifestă la vreme potrivită.
Judecata îngerilor nu este prezentată ca atare în Vechiul Testament, ci sunt doar 
anumite indicii în cărțile profetice. Petru ne spune că judecata lui Dumnezeu nu 
se mărginește la lumea cunoscută de noi, ci are în vedere și ființele cerești corupte 
de rău.
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Următoarele tablouri sunt foarte bine cunoscute și ne evocă o judecată dramatică 
- de neînchipuit pentru cei de atunci, care se credeau în siguranță - în care 
Dumnezeu a pedepsit omenirea (potopul) sau comunitatea (cetățile Sodoma și 
Gomora) prin distrugere totală. Ce a urmat a fost o completă discontinuitate față 
de starea dinaintea judecății.

APLICĂ: 

Ce învățăm despre Dumnezeu când ne reamintim aceste evenimente dramatice? 
Cum înțelegi măreția Sa și sfințenia Sa manifestată în judecățile Sale? Ce efect are 
asupra ta această înțelegere? 

VINERI         
O PROBLEMĂ - PEDEPSEȘTE DUMNEZEU NEDISCRIMINAT?                       

2 Petru 2:7-9 
și dacă l-a scăpat pe dreptul Lot, care era foarte chinuit de trăirea destrăbălată a 
acestor stricați 8– căci omul acesta drept care locuia în mijlocul lor își chinuia zi 
de zi sufletul lui drept din pricina faptelor nelegiuite pe care le vedea și auzea – 
9 înseamnă că Domnul știe să-i izbăvească din încercare pe oamenii cucernici... 
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OBSERVĂ:

Ce personaj apare în text? Ce ni se spune despre Dumnezeu, ce concluzie trage 
Petru? 

Citește și Geneza 18: 16-33.

MEDITEAZĂ:

Este normal să ne întrebăm cum operează pedeapsa lui Dumnezeu, mai ales când 
vedem exemplele date de Petru din pasajul anterior în care răul pare să fi corupt 
aproape complet omenirea. Poate fi judecata atât de aspră încât să cuprindă 
laolaltă, nediscriminat, pe cel bun și pe cel rău? Poate răul să Îl mânie în așa măsură 
pe Dumnezeu încât să lovească fără limită? 
Petru folosește exemplul lui Lot pentru a ne asigura că Dumnezeu nu abuzează de 
puterea Sa și că dreptatea Lui nu este întunecată de mânia împotriva păcatului și 
a răului.

APLICĂ: 

Știind că ești în mâna Lui Dumnezeu și că în Hristos suntem în siguranță (vezi Ioan 
5:24) ești tentat să iei ușor mânia și judecata dreaptă a lui Lui privind păcatul??
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Ești tentat să te pui singur în contexte în care „îți chinuiești sufletul”? Ai exemple 
concrete?

SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai 
vrea să împărtășești/întrebi la grup.

          
          
          
          
          
          
          
          
 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
• Discutați despre acele tendințe din lumea religioasă și laică pe care le puteți 

încadra în ceea ce avertizează Petru (proroci mincinoși, învățători mincinoși, 
erezii nimicitoare, etc.). 

• Dați exemple de contexte în care vă este greu să vă trăiți valorile. De ce este 
așa?
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• SÃPTÃMÂNA 11
PROROCII MINCINOȘI -  PARTEA A 2-A

2 Petru 2 : 9b - 22

LUNI         
O INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ PRIVIND PROROCII MINCINOȘI                      

2 Petru 2:9b-11  
și să-i păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății: 10mai ales pe cei 
ce, în pofta lor necurată, poftesc trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Ca niște 
îndrăzneți și aroganți ce sunt, nu se tem să-i batjocorească pe cei slăviți, 11 pe când 
îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului, împotriva 
lor, nicio judecată batjocoritoare.

OBSERVĂ:

De ce sunt „păstrați” cei nelegiuiți? Citește tot versetul 9. Care este antiteza pe 
care o observi?

Ce aflăm nou despre acești oameni?
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MEDITEAZĂ:

Tabloul în care sunt descriși învățătorii mincinoși continuă, nu înainte ca 
autorul să ne reamintească un adevăr biblic de mare importanță: Dumnezeu 
nu pedepsește în termeni umani. El are timpul Său și lasă răul până când, în 
suveranitatea Sa, decide că paharul este plin. Astfel, ceea ce noi vedem ca o 
neintervenție divină este în fapt o păstrare pentru o pedeapsă de neevitat.
Să continuăm cu descrierea  învățătorilor mincinoși. Tabloul se completează cu 
„poftă după trupul altuia”. Aici avem toată gama de păcate sexuale, care nu sunt 
specificate în text. Urmează o îndrăzneală privind „batjocorirea dregătoriilor”. 
Această expresie credem că se referă la elemente ale lumii spirituale pe care 
acești „îndrăzneți și încăpățânați” nu se sfiesc să le batjocorească. De ce 
ar fi cineva atât de îndrăzneț și inconștient vorbind de lucruri pe care nu le 
cunoaște? Evident, pentru a impresiona. 

APLICĂ: 

Ce anume te impresionează pe tine la un om care emite învățături spirituale?

Ce importanță are pentru tine caracterul unui învățător? De ce?
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MARȚI         
O IMAGINE GROTESCĂ                         

2 Petru 2: 12-13 
Dar aceștia, ca niște animale necuvântătoare, sortite prin firea lor să fie prinse și 
nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor merge la pierzare tocmai prin stricăciunea 
lor 13 și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este 
să trăiască în plăceri ziua-n amiaza mare. Ca niște întinați și spurcați, plini de 
înșelăciune, se pun pe chefuit când se ospătează împreună cu voi.

OBSERVĂ:

Cu ce sunt asemănați învățătorii mincinoși? Care este relația lor cu comunitatea 
locală?

MEDITEAZĂ:

Petru nu este blând în exprimarea sa, îi numește „dobitoace fără minte” și le 
prevestește un destin tragic datorat stricăciunii în care se complac. Această 
judecată nu este una arbitrară, ci este numită „plata cuvenită” (vezi și Romani 
capitolele 1-3 pentru plata cuvenită păcatului). 
Este interesantă relația cu biserica locală. Agapele bisericii primare se pare că erau 
folosite de falșii proroci pentru a se deda la excese. Chefuiesc și se ospătează cu 
amprenta întinării și spurcăciunii.
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APLICĂ: 

Cum faci distincția între bucuria autentică și „cheful cu spurcăciuni”?

Ce fel de anturaje îți fac plăcere? De ce?

De ce credeți că se poate ca cineva sau un grup sa fie împreună cu noi (cu biserica 
locală), să pretindă că este credincios, dar să fie totuși fără Hristos?
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MIERCURI        
UN SEMNAL DE AVERTIZARE                     

2 Petru 2:14 
Ochii le scapără după femei adultere și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele 
nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați!

OBSERVĂ:

Care este pericolul despre care suntem avertizați în acest verset?

MEDITEAZĂ:

Avem în față un singur verset și deloc greu de înțeles. Învățătorii mincinoși despre 
care vorbește Petru sunt lacomi nu doar de bunuri, ci și de păcate sexuale. Ei 
vor pune ochii pe oameni ușor de manipulat și exploatat, oameni vulnerabili și 
„nestatornici”, adică imaturi, ușor de impresionat și influențat, mereu în căutare 
de experiențe noi, poate chiar instabili emoțional. 
Chiar dacă noi nu ne considerăm în această categorie, nu ar trebui să tratăm 
superficial pericolul ademenirii sexuale. Toți suntem din carne și ar fi din partea 
noastră o mare imprudență să ne considerăm imuni la această ispită și astfel să ne 
lăsăm puși în contexte în care să păcătuim.



139

S11     PROROCII MINCINOȘI -  PARTEA A 2-A

APLICĂ: 

Ce trebuie să schimbi în viața ta pentru a trăi cu sfințenie în domeniul sexual? Cu 
ce contexte ar trebui să fii mai precaut?

JOI         
CAZUL BALAAM                       

2 Petru 2: 15-18  
După ce au părăsit calea cea dreaptă, s-au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, 
fiul lui Bosor, care a iubit plata nelegiuirii. 16 Dar a fost mustrat pentru fărădelegea 
lui: o măgăriță necuvântătoare care a vorbit cu glas omenesc a pus frâu nebuniei 
profetului. 17 Oamenii aceștia sunt fântâni fără apă, neguri purtate de vifor: lor le 
este păstrată bezna de nepătruns. 18 Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic și, folosind 
poftele cărnii, îi momesc în desfrânări pe cei ce abia au scăpat de oamenii care 
trăiesc în rătăcire.

OBSERVĂ:

Ce ni se spune despre parcursul spiritual al învățătorilor mincinoși?
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La ce eveniment din Vechiul Testament face referire Petru? (vezi Numeri 22, 23, 
etc.)

Ce imagini sunt folosite pentru a-i descrie (v.17) și ce acțiuni îi definesc (v.18) pe 
învățătorii mincinoși?

MEDITEAZĂ:

În centrul acestui pasaj Petru aduce din nou în prim-plan un exemplu din Vechiul 
Testament, cazul Balaam. Trebuie să înțelegem că atunci când face acest lucru el 
evocă modele sau tipuri de comportament care devin parte din limbajul biblic. De 
exemplu: în epistola întâia a lui Ioan este evocat Cain, arhetipul pentru ura față de 
semen; Petru evocă Sodoma și Gomora, arhetipul pentru păcatul ajuns la apogeu 
și judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Avem multe asemenea „modele” în panoplia 
de imagini biblice, atât pozitive, cât și negative.
Balaam este evocat în Noul Testament pentru a ne avertiza în două direcții și pe 
ambele le găsim și în acest pasaj.

(1) Balaam iubește câștigul indiferent de culoarea sau mirosul său. Spune 
cuvinte care sună bine și simulează ascultarea de Dumnezeu, dar inima lui este 
de fapt legată de „plata fărădelegii”.
(2) Al doilea aspect este prezentat în versetul 18 și se referă la momirea cu 
„poftele cărnii și cu desfrânări”. Acest aspect s-a manifestat atunci când Balaam 
i-a învățat pe dușmanii lui Israel să-i invite pe evrei la un festival (Numeri 25 și 
31:16). Rezultatul: 24,000 morți! Observați modelul? Moise numește ce s-a 
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întâmplat atunci „fapta lui Peor”. (Nu trebuie să ne mire această identificare, 
des întâlnită în Scriptură, în care cineva este numit fiul cuiva sau chiar se 
înlocuiește numele său cu numele strămoșului său. În cazul nostru Balaam, fiul 
lui Peor).

APLICĂ: 

Ai în viața ta oameni care se încadrează în această descriere? Seamănă cu acest 
model? Ce ar trebui să faci? (Simplu, fugi de ei!) De ce?

VINERI         
DOUĂ ZICALE - O SINGURĂ REALITATE:
ÎNTOARCEREA LA O VIAȚĂ ÎNTINATĂ                      

2 Petru 2:19-22
Le promit libertatea, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este 
robul lucrului de care este biruit. 20 Astfel, dacă, după ce au scăpat de murdăriile 
lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se 
împotmolesc iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă ajunge mai rea decât 
cea dintâi. 21 Era mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății decât ca, după 
ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le-a fost dată. 22 Cu ei 
s-a întâmplat ce spune, pe bună dreptate, proverbul: câinele s-a întors la ce vărsase 
și „scroafa spălată s-a dus iar să se tăvălească în mocirlă”.
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OBSERVĂ:

Care este promisiunea care amăgește?

Despre ce întoarcere este vorba în acest pasaj?

MEDITEAZĂ:

Trebuie să fim foarte atenți la cine ne promite libertatea, pentru că avem asemenea 
promisiuni din multe părți. În Evanghelia după Ioan Domnul Iisus Hristos face o 
promisiune similară. Însă credincioșii pe care îi avertizează Petru sunt în pericol 
să se întoarcă la un stil de viață marcat de „stricăciune”, întorcându-se de la calea 
lui Hristos la un stil de viață chiar mai păcătos decât înainte de a-L cunoaște pe 
Hristos.
Promisiunea libertății este una foarte atrăgătoare pentru sufletul uman, dar este 
o mare diferență când este făcută de Fiul lui Dumnezeu sau de oameni, care sunt 
ei înșiși sclavii propriilor ambiții și păcate și definesc cu obrăznicie starea în care 
trăiesc „libertate”.
Dumnezeu ne ia în serios libertatea noastră (deciziile noastre), tocmai de aceea 
chemarea la a trăi o viață sfântă trebuie luată foarte serios.
Ce pierdere imensă este întoarcerea la o viață de păcat!
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APLICĂ: 

Ce orientare spirituală ai în viață: spre Hristos și sfințenie sau spre „sunt liber și fac 
ce vreau”?

Astăzi este o ocazie să te pocăiești și să te întorci la Hristos!

SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai 
vrea să împărtășești/întrebi la grup.

          
          
          
          
          
          
          
          
          



STUDIU  1-2 PETRU - CAP. 2:9B-22        S11

144

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:

• Ce glasuri vestesc astăzi libertatea? Care dintre acestea te influențează? Cum 
trăiesc cei ce predică această libertate?

• De ce este importantă viață celor care pretind că te învață lucruri spirituale?
• Cum definești libertatea promisă de Hristos și pe care o avem în El?
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SÃPTÃMÂNA 12
ÎNDEMN LA SFINȚIRE

2 Petru 3 : 1 - 18

LUNI         
NEVOIA DE ÎMPROSPĂTARE A MINȚII NOASTRE
PENTRU O VIAȚĂ SFÂNTĂ                       

2 Petru 3:1-2
Preaiubiților, aceasta este acum a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă, 
caut să trezesc cugetul vostru curat printr-o înștiințare, 2 ca să vă aduceți aminte 
de cuvintele rostite mai înainte de sfinții profeți și de porunca Domnului și 
Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri.

OBSERVĂ:

Care este obiectivul scrierilor lui Petru?

Ce anume trebuie să își aducă aminte credincioșii?
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MEDITEAZĂ:

Petru vrea să îi ajute pe destinatarii epistolelor sale să aibă o minte trează și 
sănătoasă. Așa că îi ajută să își aducă aminte atât ce scrie în Vechiul Testament 
(sfinții proroci), cât și în Noul Testament (porunca Domnului). Mai târziu va 
vorbi și despre epistolele lui Pavel completând parcă setul de scrieri pe care 
biserica le folosea la acel moment.
Iată că este de o importanță mare să nu fim leneși în citirea Scripturii și în 
efortul de a înțelege ce vrea să ne comunice astăzi Dumnezeu. 
Este o legătură strânsă între o viață de sfințenie și lipsa de confuzie în ce 
privește Cuvântul lui Dumnezeu, o conștiință trează și o gândire sănătoasă. 

APLICĂ: 

Ce faci tu practic ca să îți aduci aminte cuvintele Domnului? Cum te organizezi ca 
să citești Biblia și să meditezi la cuvintele sfinte?
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MARȚI         
UN ELEMENT ÎN PLUS DESPRE
ÎNVĂȚĂTORII MINCINOȘI, BATJOCURA                       

2 Petru 3:3-4 
Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori puși pe batjocură, 
care vor trăi după poftele lor 4 și vor zice: „Unde este făgăduința venirii Lui? Căci, 
de când au adormit părinții noștri, toate au rămas așa cum erau de la începutul 
creației!”

OBSERVĂ:

Ce ni se spune nou despre învățătorii mincinoși în versetul 3?

Ce contestă ei? 

MEDITEAZĂ:

Judecata lui Dumnezeu este o „lebăda neagră”. Conceptul a fost introdus 
de Nassim Nicholas Taleb în cartea sa: Lebada Neagră. Impactul foarte puțin 
probabilului.  Autorul spune că noi, oamenii, nu suntem atât de buni în a descifra 
realitatea pe cât ne credem și, în plus, înțelegem prezentul și viitorul prin prisma 
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experienței noastre limitate și incomplete. Astfel, noi considerăm ușor că ceva nu 
există pentru simplul motiv că nu face parte din experiența noastră imediată. Dacă 
un fenomen nu este familiar sau frecvent nu înseamnă că nu există. Și da, există 
lebede negre!
Dacă Dumnezeu nu a judecat ieri lumea aceasta nu înseamnă că nu există judecată! 
Învățătorii mincinoși în fudulia lor sunt sarcastici privind venirea lui Hristos și 
judecata lumii noastre. Când vrei să trăiești după propriile-ți pofte, judecata lui 
Dumnezeu este o idee care trebuie suprimată, uitată, luată în râs.

APLICĂ: 

Ai prieteni care privesc Cuvântul Sfânt cu o atitudine batjocoritoare? Roagă-te 
pentru ei. Au nevoie de darul pocăinței ca mintea lor să fie trezită.

MIERCURI        
IGNORANȚĂ SAU SUPRIMAREA MEMORIEI?                      

2 Petru 3:5-7
Căci înadins trec cu vederea faptul că, în vechime, erau ceruri și un pământ care a 
fost scos din apă și cu ajutorul apei prin Cuvântul lui Dumnezeu, 6 Cuvânt prin care 
lumea de atunci a pierit înecată de apă. 7 Iar cerul și pământul de acum sunt păzite 
prin același Cuvânt, fiind păstrate pentru focul din ziua de judecată și de pieire a 
oamenilor nelegiuiți.
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OBSERVĂ:

Care sunt cele două judecăți la care face referire Petru?

Cum sunt ele în timp față de noi?

MEDITEAZĂ:

Petru ne pune în față două momente în care Dumnezeu judecă (pedepsește). 
Începe cu potopul, o judecată prin apă și apoi ne îndreaptă privirea spre judecata 
care va veni și care va fi prin foc. Aceeași putere, același Cuvânt, va fi Cel ce va 
judeca. Potopul nu este în niciun caz un subiect popular tocmai pentru că arată o 
judecată universală, dramatică și de care nimeni nu poate scăpa. Tocmai de a ceea 
învățătorii mincinoși „se fac că nu știu”.

APLICĂ: 

Cum te raportezi la realitatea judecății lui Dumnezeu? Ai liniște când știi că 
urmează acest eveniment? Ce îți dă ție liniște în fața judecății? (citește Ioan 5:24)
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JOI         
DE CE SĂ FIM SFINȚI - PRIMUL MOTIV                       

2 Petru 3:8-12
Dar, preaiubiților, nu uitați un lucru: la Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie 
de ani sunt ca o zi! 9 Domnul nu zăbovește în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred 
unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul 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 vuiet mare, corpurile cerești vor fi nimicite prin ardere și pământul, cu 
tot ce este pe el, nu va mai fi de găsit. 11 Deci, fiindcă toate acestea vor fi nimicite, 
gândiți-vă ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, cu o purtare sfântă și evlavioasă, 
12 așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor fi 
nimicite și corpurile cerești se vor topi de căldura focului!  

OBSERVĂ:

Cum contracarează Petru argumentele batjocoritoare ale învățătorilor mincinoși? 

Cum descrie ziua Domnului? 
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Ce concluzie practică are pentru credincioși?

MEDITEAZĂ:

Suntem învățați aici că Dumnezeu are timpul Său. El nu este luat prin surprindere 
de trecerea timpului și când vremea judecății va veni El va interveni în istorie cum 
a mai făcut-o. Autorul nu urmărește să ne dea o proporție sau o formulă privind 
timpul lui Dumnezeu, ci ne avertizează să nu Îl băgăm pe El în categoriile noastre 
temporale. 
Avem în acest text soluția pentru a scăpa de judecată: pocăința. Dumnezeu, ne 
spune Petru - care știe ce înseamnă căderea și pocăința - are îndelungă răbdare și 
nu caută pedeapsa păcătosului, ci vrea mântuirea lui. 
Știind că această creație va trece cu tot ce este corupt de păcat și rău, știind că 
Dumnezeu vrea să fim mântuiți de judecata dreaptă a răului, avem toate motivele 
să ducem o viață sfântă.

APLICĂ: 

Este un lucru pe care vrei să-l schimbi astăzi la viața ta? Ce înseamnă pentru tine 
sa fii sfânt? 
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VINERI         
DE CE SĂ FIM SFINȚI - AL DOILEA MOTIV?                       

2 Petru 3:13-18
Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui 
dreptatea. 14 De aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți 
găsiți fără cusur și fără pată înaintea Lui, în pace! 15 Să credeți că îndelunga răbdare 
a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, 
după înțelepciunea care i-a fost dată, 16 ca și în toate epistolele lui, când vorbește 
despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei 
neînvățați și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea 
lor. 17 Voi deci, preaiubiților, fiindcă știți mai dinainte toate acestea, păziți-vă ca nu 
cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor stricați și să vă pierdeți statornicia, 18 ci 
creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos! A 
Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei! Amin!

OBSERVĂ:

Ce așteaptă credincioșii? Ce efecte ar trebui să aibe în viața lor acesta speranță?

Ce trebuie să facă credincioșii, știind că vor avea de-a face cu învățători mincinoși? 
(v.17-18)
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MEDITEAZĂ:

În loc să privim cu teamă la viitor suntem mai degrabă nerăbdători ca Dumnezeu să 
aducă în ființă noua creație. Aici avem cel de-al doilea motiv pentru a trăi o viață de 
sfințenie: speranța noii creații și bucuria de a fi cu Domnul. Timpul pe care îl avem 
la îndemână este pentru ca să creștem în relația noastră cu Domnul, să „ne ducem 
până la capăt mântuirea noastră”.
Chiar dacă unii care fiind neștiutori și nestatornici pot răstălmăci Scripturile, 
credincioșii sunt chemați ca, știind că vor veni învățători și proroci mincinoși, să facă 
două lucruri: (1) să se păzească și  (2) să crească în har și în cunoașterea Domnului. 
Observăm aici echilibrul între evitarea ereziilor și creșterea în maturitate spirituală, 
care nu este opțională.

APLICĂ: 

Ce faci ca să crești în cunoștință și în statornicie?

SÂMBĂTĂ        

Notează ceva semnificativ învățat săptămâna aceasta, aplicații specifice și ce ai 
vrea să împărtășești/întrebi la grup.
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:

• Cum s-a manifestat în viața voastră îndelunga răbdare a lui Dumnezeu?
• Ce înseamnă pentru tine sa fii sfânt? Scrie câteva exemple.
• Cum interacționezi cu cei care sunt batjocoritori cu privire la cele sfinte?
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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! 
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, măcar 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 încercat 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. 
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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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. 
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. 
20 El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea 
lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor 
pentru voi, 
21 care, prin El, sunteți credincioși în 
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Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat 
slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să 
fie în Dumnezeu. 
22 Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, 
v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți 
o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu 
căldură unii pe alții din toată inima, 
23 fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o 
sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care 
nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
care este viu și care rămâne în veac. 
24 Căci orice făptură este ca iarba și toată slava 
ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade 
jos, 
25 dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și 
acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit 
prin Evanghelie.
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1 Lepădați dar 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 în 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 dar 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. 
11 Preaiubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini 
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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! 
18 Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată 
frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și 
celor greu de mulțumit. 
19 Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru 
cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare 
și suferă pe nedrept. 
20 În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare 
să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă 
suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, 
lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 
21 Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și 
Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, 
ca să călcați pe urmele Lui. 
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22 „El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit 
vicleșug.” 
23 Când era batjocorit, nu răspundea cu 
batjocuri și, când era chinuit, nu amenința, ci 
Se supunea dreptului Judecător. 
24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe 
lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, 
să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați 
fost vindecați. 
25 Căci erați ca niște oi rătăcite. Dar acum 
v-ați întors la Păstorul și Episcopul sufletelor 
voastre. 
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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 
de 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 
împiedicate rugăciunile voastre. 
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. 
11Să 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 
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Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.” 
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 nicio 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! 
18 Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru 
păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca 
să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, 
dar a fost înviat în duh, 
19 în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din 
închisoare, 
20 care fuseseră răzvrătite odinioară, când 
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, 
în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au 
fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și 
anume opt. 
21 Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește 
acum pe voi, și anume botezul, care nu este o 
curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui 
cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui 
Isus Hristos, 
22 care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce S-a 
înălțat la cer și Și-a supus îngerii, stăpânirile și 
puterile. 1Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în 
trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. 
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Căci 1 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, pentru ca să fie 
judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după 
Dumnezeu în duh. 
7 Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți 
înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii. 
8 Mai presus 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, ale căruia sunt slava și puterea în 
vecii vecilor! Amin. 
12 Preaiubiților, 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, 
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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. 
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1 Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, 
care sunt un prezbiter 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 bunăvoie, 
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 veșteji, a 
slavei. 
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 dar 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. 
11Ale Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! 
Amin. 
12 V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, 
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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.
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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 ceea 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. 
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12 De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna 
aminte de lucrurile acestea, măcar 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 dar ca, și după moartea 
mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de 
aceste lucruri. 
16 În adevăr, v-am făcut cunoscute 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 preaiubit, 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 nicio 
prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. 
21 Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia 
omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, 
mânați de Duhul Sfânt.
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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: 
10mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă 
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poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. 
Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu 
se tem să batjocorească dregătoriile, 
11 pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie 
și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio 
judecată batjocoritoare împotriva lor. 
12 Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din 
fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind 
ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor 
13 și își vor lua astfel plata cuvenită pentru 
nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în 
plăceri ziua-n amiaza mare. Ca niște întinați 
și spurcați, se pun pe chefuit la mesele lor de 
dragoste, când ospătează împreună cu voi. 
14 Le scapără ochii de preacurvie și nu se satură 
de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au 
inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați! 
15 După ce au părăsit calea cea dreaptă, au 
rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui 
Bosor, care a iubit plata fărădelegii. 
16 Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea 
lui de lege: o măgăriță necuvântătoare, care a 
început să vorbească cu glas omenesc, a pus 
frâu nebuniei prorocului. 
17 Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără 
apă, niște nori alungați de furtună: lor le este 
păstrată negura întunericului. 
18 Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc 
cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-
abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. 
19 Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși 
sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul 
lucrului de care este biruit. 
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20 În adevăr, dacă, după ce au scăpat de 
întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului 
și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă 
iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă 
se face mai rea decât cea dintâi. 
21 Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut 
calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, 
să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese 
dată. 
22 Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala 
adevărată: „Câinele s-a întors la ce vărsase” și 
„scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși 
în mocirlă”.
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1 Preaiubiților, aceasta este a doua epistolă pe 
care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc 
mintea sănătoasă prin înștiințări, 
2 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. 
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, preaiubiților, 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 niciunul 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. 
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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, preaiubiților, fiindcă așteptați 
aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui 
fără prihană, fără vină și în pace. 
15 Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului 
nostru este mântuire, cum v-a scris și preaiubitul 
nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, 
16 ca și în toate epistolele lui, când vorbește 
despre lucrurile acestea. În ele sunt unele 
lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și 
nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte 
Scripturi, spre pierzarea lor.
17 Voi deci, preaiubiților, știind mai dinainte 
aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva să vă 
lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să 
vă pierdeți tăria, 
18 ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului 
și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie 
slava acum și în ziua veșniciei. Amin.
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“
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.
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