
1 Petru 1.1-12 – Etapele mântuirii  

I. PRIMIREA MÂNTUIRII (CREDINCIOȘII) – V.1-9 

1. Fundamentul nașterii din nou: „către aleșii” (v.1-2) 

 i. Apostolică prin Petru: „Petru apostol al lui Isus Hristos” 

 ii. Așezată pe pământ:   

a. biserica liberă: „care trăiesc ca străini” 

b. libserica largă: „împrăștiați” 

c. biserica locală: „prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia” 

 iii. Aleasă de Sfânta Treime: 

  a. Știința Tatălui: „după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl” 

  b. Sfințirea Duhului: „prin sfințirea lucrată de Duhul” 

c. Stropirea Fiului: „spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos” 

 a. Primirea lucrării: „spre ascultarea” 

b. Producerea lucrării: „stropirea cu sângele lui Isus” 

iv. Autorizată prin Cuvânt: „harul și pacea să vă fie înmulțite” 

a. Prezentarea binecuvântării:  

i. Rădăcina: „harul”  

ii. Rodul: „și pacea”  

- în diverse relații: cu Stăpânul, cu stăpânirile, cu semenii, cu sfinții, cu sine 

- în diverse domenii: în biserică, în familie, în societate 

  b. Progresul binecuvântării: „să vă fie înmulțite” 

  

2. Făuritorul nașterii din nou: „binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care ne-

a născut din nou” 

3. Fundamentul nașterii din nou: „după îndurarea Sa cea mare” 

4. Făurirea nașterii din nou: „prin învierea lui Isus Hristos din morți” 

5. Fructele nașterii din nou: 

i. Speranța: „la o nădejde vie”  

ii. Moștenirea: „și la o moștenire” (trei caracteristici) 



a. „nestricăcioasă” 

b. „și neîntinată” 

c. „și care nu se poate veșteji” 

iii. Cerul: „păstrată în ceruri pentru voi” 

iv. Păstrarea în har: „voi sunteți păziți” 

a. Puterea lui Dumnezeu: „de puterea lui Dumnezeu” 

b. Credința: „prin credință” 

c. Mântuirea finală: „pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi” 

 

v. Sfințirea și slăvirea credinței (două etape) 

A. Întărirea credinței: „în ea voi vă bucurați mult măcar că sunteți întristați” (cinci 

caracteristici) 

a. Prezentă: „acum” 

b. Necesară: „dacă trebuie” 

c. Temporară: „pentru puțină vreme” 

d. Felurită: „prin felurite încercări” 

e. Direcționată: „pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă 

decât aurul care piere și care totuș este cercat prin foc” 

B. Împodobirea credinței: „să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus 

Hristos” 

vi. Dragostea, credința și bucuria în Hristos:  

a. Dragostea: „pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut” 

  b. Credința: „credeți în El, fără să-L vedeți” 

  c. Bucuria nemărginită: „și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită” 

vii. Mântuirea finală: „pentrucă veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor 

voastre” 

II. PROFEȚIREA MÂNTUIRII (PROFEȚII) – V.10-12a 

a. Comunicarea: „prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă” 

 b. Cercetarea:  

  i. Cercetarea: „au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor” 



  ii. Căutarea: „și căutărilor lor stăruitoare” 

A. Ce nu știau: „ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere 

Duhul lui Hristos, care era în ei” 

B. Ce știau: „când vestea mai dinainte” 

a. Pătimirea: „patimile lui Hristos” 

b. Proslăvirea: „și slava care aveau să fie urmate” 

 c. Cunoașterea: „lor le-a fost descoperit că” 

  i. „nu pentru ei înșiși” 

  ii. „ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri 

  

III. PROPOVĂDUIREA MÂNTUIRII (PREDICATORII) – V.12B 

i. Metodele propovăduirii:  

a. Vestirea (ἀναγγέλλω): „pe care vi le-au vestit”  

b. Propovăduirea (εὐαγγελίζω): „au propovăduit”  

ii. Momentul propovăduirii: „acum” 

iii. Mesagerii propovăduirii:  „cei ce v-au propovăduit” 

iv. Mesajul propovăduirii: „Evanghelia  

v. Mijlocitorul propovăduirii: „prin Duhul Sfânt trimis din cer” 

 

IV. PRIVIREA MÂNTUIRII (ÎNGERII) – V.10-12a: „și în care chiar îngerii doresc să privească” 

 

 

 


