
IMPLICAȚIILE NAȘTERII DIN NOU – CAPITOLELE 2-3 

I. Speranța (v.13) 

1. Modalitatea sperării: 

 i. „de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre” 

 ii. „fiți treji” 

2. Măsura sperării: „toată nădejdea” 

3. Menirea sperării: „în harul care vi se va aduce vouă la descoperirea lui Isus Hristos” 

 

II. Sfințenia (v.14-16) 

1. Modelul sfințirii: „ca niște copii ascultători” 

2. Metoda sfințirii: „nu vă lăsați târâți în poftele” 

i. „pe care le aveați altădată” 

ii. „când erați în neștiință” 

3. Motivele sfințirii: 

 i. Caracterul lui Dumnezeu: „ci după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt 

 ii. Cuvântul lui Dumnezeu: „căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt” 

4. Măsursa sfințirii: „fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră” 

 

III. Sfiala (v.17-22) 

1. Motivația umblării cu teamă: „dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă” 

i.„fără părtinire” 

ii. „pe fiecare” 

iii. „după faptele lui” 

2. Manifestarea umblării cu teamă: „purtați-vă cu frică” 

3. Mediul umblării cu teamă: „în timpul pribegiei voastre” 

4. Motivul umblării cu teamă: 

i. Exprimarea negativă: „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” 



ii. Exprimarea pozitivă: „ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană” 

(două momente): 

 A. Înainte de întemeierea lumii: „El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii” 

B. La sfârșitul vremurilor: „și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi” (două 

aspecte esențiale) 

a. Manifestarea arătării lui Hristos (cum s-a arătat):  

   - Învierea lui Hristos: „care L-a înviat din morți” 

   - Încoronarea lui Hristos: „și I-a dat slavă” 

  b. Motivele arătării lui Hristos (de ce s-a arătat):  

- Credința în Dumnezeu: „care, prin El, sunteți credincioși în Dumnezeu”  

-  Centralitatea în Dumnezeu: „pentru ca credința și nădejdea voastră să 

fie în Dumnezeu” 

 

IV. Sensibilitate (v.17-22) 

1. Motivația iubirii: „ca unii care v-ați curățit sufletele” 

 a. Metoda curățirii sufletului (două părți) 

i. Partea umană: „prin ascultarea de adevăr, 

ii. Partea divină: „prin Duhul” 

b. Menirea curățirii sufletului: „ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută” 

2. Manifestarea iubirii: „iubiți-vă” (trei caracteristici) 

 a. Călduroasă: „cu căldură” 

 b. Comună: „unii pe alții” 

 c. Completă: „din toată inima” 

3. Motivul iubirii: „fiindcă ați fost născuți din nou” 

 a. Sursa nașterii din nou (două prezentări) 

  i. Prezentarea negativă: „nu dintr-o sămână care poate putrezi” 

  ii. Prezentarea pozitivă: „ci dintr-una care nu poate putrezi” 

 b. Instrumentul nașterii din nou: „prin Cuvântul lui Dumnezeu” (două caracteristici) 

  i. Trăitor: „care este viu” 

  ii. Trainic: „și care rămâne în veac” (comparație) 



- Temporalitatea omului: „căci orice făptură este ca iarba, și toată slava ei, ca 

floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos” 

- Trăinicia cuvântului: „dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este 

Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie” 

 

V. Sete (2.1-10) 

1. Maniera însetării: „lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de 

clevetire” 

2. Exemplul însetării: „ca niște prunci născuțin de curând” 

3. Exprimarea însetării: „să doriți laptele” (două calități) 

 i. „duhovnicesc” 

 ii. „curat” 

4. Obiectivul însetării: „pentru ca prin el să creșteți spre mântuire” 

5. Originea însetării: „dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul” 

 

ZIDIREA 

a. Metoda zidirii: „apropiați-vă de El, piatra vie” (două raportări la ea) 

 i. Raportarea oamenilor: „lepădată de oameni” 

 ii. Raportarea lui Dumnezeu: 

  - „dar aleasă” 

  - „și scumpă înaintea lui Dumnezeu” 

 b. Materialul zidirii: „ca niște pietre vii” 

c. Manifestarea zidirii: „și voi sunteți zidiți”  

 d. Menirea zidirii:  

  i. Poziția: „ca să fiți o casă duhovnicească” 

ii. Practica: „o preoție sfântă și să aduceți jertfe” 

   [i] Caracteristici: „duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu” 

[ii] Metodă: „prin Isus Hristos” 

 e. Manualul zidirii: „căci este scris în Scriptură” (două rezultate) 

(i) CONSTRUIRE pentru cei credincioşi 



[i] Expunerea Scripturii: „Iată pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, 

scumpă; și cine se încrede în El, n va fi dat de rușine” 

[ii] Explicarea Scripturii: „cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut” 

(ii) CĂDERE pentru necredincioşi 

[i] Expunerea Scripturii: „dar pentru cei necredinciși „piatra pe care au lepădat-o 

zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului” și „o piatră de poticnire şi o piatră 

de cădere[ 

[ii] Explicarea Scripturii: „ei se lovesc de ea” (două motive) 

 a. Necredința lor: „pentru că n-au crezut Cuvântul” 

 b. Alegerea Domnului: „și la aceasta sunt rânduiți” 

 f. Menirea zidirii? 

  i. Identitatea zidirii: „voi însă sunteți” 

   [i] „o seminție aleasă” 

   [ii] „o preoție împărărească” 

   [iii] „un neam sfânt” 

   [iv] „un popor pe care Dumnezeu L-a câștigat ca să fie al Lui” 

[v] „ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” 

[vi] „pe voi, care odinioară nu erați popor, dar acum sunteți poporul lui 

Dumnezeu” 

[vii] „pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare” 

ii. Intenția zidirii: „ca să vestiți puterile minunate ale Celui” 

 

VI. Separare (2.11-12) 

1. Motivul separării: „preaiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători” 

2. Manifestarea separării: „să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul” 

3. Metoda separării: „având o prtare bună în mijlocul Neamurilor” 

4. Menirea separării: „pentru ca să slăvească pe Dumnezeu” (trei aspecte ale slăvirii) 

a. Mediul slăvirii: „în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele” 

b. Metoda slăvirii: „prin faptele voastre bune pe care le văd” 

c. Momentul slăvirii: „în ziua cercetării” 


