
1 Petru 3.8-22 - Comportamentul față de cei care ne provoacă 

suferință  

 

I. COMPORTAMENTUL PÂNĂ LA SUFERINȚĂ (v.8) 

1. O singură gândire (ὁμόφρονες): „Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri”.  

2. Simțitori față de alții (συμπαθεῖς): „simţind cu alţii” 

3. Iubitori de frați (φιλάδελφοι): „iubind ca fraţii” 

4. Miloși (εὔσπλαγχνοι): „miloşi” 

5. Smeriți (ταπεινόφρονες): „smeriţi." 

 

II. COMPORTAMENTUL ÎN SUFERINȚĂ (v.9-13) 

A. Purtarea nerăzbunătoare (două prezentări a poruncii) 

1. Prezentare negativă: „Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară” 

2. Prezentare pozitivă: „dimpotrivă, binecuvântaţi” (trei motivații) 

i. Chemarea noastră: „căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.”  

ii. Condiția unei vieți bune: „Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba 

de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare, să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute 

pacea şi s-o urmărească.  

iii. Condiția favorului divin:  

[i] Prezentare pozitivă:  

- „Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi” 

- „şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor” 

[ii] Prezentare negativă: „Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.” 

B. Primirea suferinței (cinci motive) 

1. Suferința pentru bine e puțin probabilă (v.13): "Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă 

pentru bine?"  

2. Suferința pentru neprihănire e o fericire (v.14) "Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice 

de voi!” 

3. Suferința pentru bine este o ocazie potrivită (v.15-16):  



a. O ocazie pentru sfințire personală:  

i. Porunca negativă: „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi!" 

ii. Porunca pozitivă: „Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” 

b. O ocazie pentru slujire publică: 

i. Substanța răspunsului: „Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de 

nădejdea care este în voi” 

ii. Stilul răspunsului: „dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat” 

iii. Scopul răspunsului: „să rămână de ruşine” 

(i) Subiecții dovedirii: „pentru ca cei ce bârfesc” 

(ii) Substanța dovedirii: „purtarea voastră bună în Hristos” 

(ii) Sfera dovedirii: „tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.” 

4. Suferința pentru bine este superioară suferinței pentru rău (v.17): "Căci este mai bine, dacă aşa este 

voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul!" 

5. Suferința pentru bine este în modelul Domnului Isus: 1 Petru 3:18-22 "Hristos, de asemenea, a suferit 

o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost 

omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care S-a dus să propovăduiască duhurilor 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." 

a. Perioada suferinței: „Hristos, de asemenea, El, Cel neprihănit a suferit odată”. Petru subliniază 

temporalitatea suferinței arătând că și Hristos „a suferit odată”. Și creștinii, atât timp cât sunt pe 

pământ, se poate spune că suferă „odată” după care nu vor mai suferi.  

b. Pricinile suferinței:  

i. Starea lui: „El Cel neprihănit”. Petru își îndeamnă cititorii credincioși să nu se deznădăjduiască 

datorită suferinței pentru neprihănire prin exemplul clar al lui Hristos care a suferit în ciuda 

faptului că era singurul neprihănit dintre oameni. 

ii. Starea celorlalți:  

- Păcatele ispășite: „pentru păcate”. Motivul pentru care Hristos a murit pentru oameni 

este datorită păcatelor lor. Acest „pentru păcate” arată clar că jertfa lui Hristos nu a fost 

în primul rând pentru a ne lăsa un exemplu ci pentru a rezolva problema păcatelor.  

- Păcătoșii înlocuite: „pentru cei nelegiuiți”. Pe de altă parte, Hristos nu a murit doar 

„pentru păcate”. Scopul lui Hristos nu a fost doar satisfacerea dreptății și sfințeniei lui 

Dumnezeu ci și răscumpărarea păcătoșilor din păcatele lor.  

c. Planul suferinței: „ca să ne aducă la Dumnezeu”. Petru arată clar că moartea lui Hristos ispășitoare 

(„pentru păcate”) și substitutivă („pentru cei nelegiuiți”) a fost cu scopul „ca să ne aducă la Dumnezeu”. 



Acesta a fost scopul final al lui Hristos în moartea lui pentru noi. Toate celelalte obiective se supun 

acestuia. De fapt în această expresie sunt combinate cele două scopuri majore ale mântuirii: întâi, slava 

lui Dumnezeu („la Dumnezeu”) și salvarea oamenilor („ca să ne aducă”).  

d. Produsul suferinţei:  

i. Negativ: „El a fost omorât în trup”. Hristos, Căpetenia mântuirii noastre, spune Petru, ca și 

cititorii persecutați „în trup” a suferit până la capăt „în trup” fiind omorât de persecutorii lui. 

Așadar, niciunul dintre credincioșii care sufereau în trup nu erau, în comparație cu Hristos, puși 

în situații pe care Domnul să nu le fi cunoscut personal.   

ii. Pozitiv: „dar a fost înviat în duh”. La acest punct Petru explică ce a făcut Hristos „în duh” 

arătând credincioșilor care sufereau o persecuție cruntă care este valoarea atemporalității 

„duhului” în comparație cu temporalitatea trupului. Expresia „în duh” nu se referă la Persoana 

Duhului Sfânt ci la „tărâmul Duhului” în comparație cu „tărâmul trupului” – această comparație 

fiind evidențiată clar prin paralela „în trup” și „în duh”. Pentru a-și argumenta poziția Petru arată 

ce a fost capabil să facă Hristos „în duh”. Este foarte important de observat că Petru nu spune, 

deocamdată, când s-a dus Hristos să propovăduiască. Unii au tras concluzia că S-a dus cât timp 

era mort însă textul nu spune deloc acest lucru. Dacă ar fi propovăduit atunci Petru ar fi trebuit 

să spună că „El a fost omorât în trup – timp în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din 

închisoare” însă Petru nu afirmă acest lucru ci trece de evenimentul morții și precizează 

„învierea în duh”. Petru nu duce mai departe ideea învierii ci conceptul de fi în duh și care este 

valoarea trăirii „în duh”. Acest lucru este evident deoarece „în duh” se acordă cu „în care” – 

ambii termeni fiind Dativ Neutru Singular.  

(i) Substanța activității „în duh”: „în care S-a dus să propovăduiască”. Termenul grecesc 

„κηρύσσω” este folosit deseori fie pentru a descrie activitatea de a anunța ceva anume 

fie, în cele mai multe cazuri, pentru a descrie activitatea de predicare a Evangheliei. 

Dacă interpertarea susținută ar fi cea potrivit căreia duhurile, cărora Hristos le-a 

propovăduit, sunt duhuri rele, atunci termenul trebuie interpretat ca referindu-se la 

anunțarea victoriei lui Hristos asupra duhurilor rele. 

  (ii) Subiecții activității „în duh”: 

[i] „duhurilor din închisoare”. Scriptura nu spune că Hristos a coborât în 

închisoare ca să predice celor care acum erau duhuri ci că a predicat, pe vremea 

lui Noe, acelora care în acest punct erau duhuri în închisoare. 

[ii]  „care fuseseră răzvrătite odinioară”. Propovăduirea lui Hristos în duhul, prin 

gura lui Noe, era direcționată către oamenii răzvrătiți care nu ascultau chemarea 

lui Dumnezeu ca să fie salvați împreună cu familia acestuia.  

  (iii) Sezonul activității „în duh”: 

[i] „când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare”. Textul arată 

foarte clar faptul că Domnul Isus nu a predicat în închisoarea iadului ci a 

predicat „când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare”. Această 

vreme nu se referă deloc la perioada în care sufletele sunt în iad. 



[ii]  „în zilele lui Noe”. Așadar, Hristos propovăduia „în duh” prin Noe. Noe era 

călăuzit de duhul lui Hristos atunci când propovăduia sufletelor răzvrătite. 

[iii]  „când se făcea corabia”. Petru este mult mai specific și arată care este 

perioada specifică din viața lui Noe când Hristos, prin duhul, predica prin gura lui 

Noe, oamenilor din vremea acestuia. 

 - Instrumentul salvării: „în care au fost scăpate prin apă”.  

- Indivizii salvați: „un mic număr de suflete, şi anume opt”.  

 

 

I. Figura botezului: „icoana aceasta închipuitoare”. Botezul este, afirmă Petru, o „icoană închipuitoare” 

sau un antetip (ἀντίτυπον). Botezul nu este realitatea, ci realitatea simbolizată. În contextul cărții și al 

capitolului de față ceea ce este închipuit prin botez este separarea de lumea rea care prigonește pe cei 

neprihăniți la fel cum Noe a fost separat în corabie, prin apă, de lumea păcătoasă și răzvrătită.  

II. Funcția botezului: „vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul”. Motivul pentru care Petru afirmă că 

botezul „vă mântuiește” este pentru simplul fapt că în secolul 1, în mijlocul prigoanei, cei care se 

botezau erau aceia care erau gata să mărturisească cu viața lor pentru credința în Hristos deoarece 

acesta era prețul obișnuit pe care îl plăteau creștinii în anumite zone agresiv persecutate. Într-adevăr, 

botezul în care există cererea unui cuget curat prin învierea lui Hristos „vă mântuiește acum pe voi” nu 

datorită botezului per se – care este un simbol – ci datorită substanței simbolizate prin botez, adică 

cererea cugetului și învierea lui Hristos. 

1. Prezentare negativă: „care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti”. Expresia „întinăciunile 

trupești” este interpretată fie ca referindu-se la curățarea trupească fie la curățarea de păcatele 

trupești. În ambele cazuri se poate afirma că botezul nu este niciuna dintre aceste acțiuni. Alți 

comentatori spun că se compară botezul cu un ritual religios evreiesc iar Petru vrea să sublinieze 

că botezul este altceva decât un ritual religios.  

2. Prezentare pozitivă: Apostolul Petru prezintă cele două coordonate neceare mântuirii – 

ambele reprezentate în botezul care „vă mântuiește” și anume: cererea unui cuget curat și 

învierea lui Hristos. Învierea lui Hristos necerută de cugetul curat este inutilă pentru individ. Pe 

de altă parte, cererea unui cuget curat fără învierea lui Hristos este neputincioasă și chiar 

imposibilă. Mântuirea autentică se realizează prin implicarea omului și a lui Hristos. Botezul fără 

cugetul curat și fără învierea lui Hristos este o spălare fără nici un rezultat spiritual și moral real. 

i. Instrumentul uman: „ci mărturia”. Termenul „mărturia” duce în eroare deoarece în 

limba originală termenul este „cererea” care înseamnă un răspuns dat unei apel, 

cercetări sau întrebări. În context înseamnă „a cere cu o dorință arzătoare”. Este posibil 

ca Petru să facă referire la o întrebare care era pusă la botez căreia credinciosul îi 

răspundea prin această „cerere”.  

a. Calitatea cererii: „unui cuget curat”. Petru arată clar că botezul fără cugetul 

curat este inutil. Valoarea botezului stă în faptul că omul are cugetul curat. 



Așadar, în momentul botezului omul are un cuget curat deoarece botezul este 

simbolul cererii unui cuget curat. 

b. Contextul cererii: „înaintea lui Dumnezeu”. Deoarece doar Dumnezeu 

cunoaște când cugetul este curat botezul are semnificație complet doar 

„înaintea lui Dumnezeu” întrucât el este „cererea” către Dumnezeu, nu către 

oameni. Astăzi „a cere botezul” a luat locul „cererii înaintea lui Dumnezeu” 

deoarece se pune accentul pe oameni. 

ii. Instrumentul divin: „prin învierea lui Isus Hristos”. Paralela textului nu este între 

„botez” și „apa” care a inundat lumea pe vremea lui Noe ci paralela este între cele două 

expresii „prin apă” (δι’ ὕδατος) și „prin învierea lui Isus Hristos” (δι’ ἀναστάσεως).  

i. Statutul Lui: „care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer”. 

Așezarea la dreapta lui Dumnezeu a lui Hristos arată statutul Său nou – prin care 

are autoritate deplină.  

ii. Suveranitatea Lui: „şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile." Datorită faptul 

că Hristos „S-a înălțat la cer” și „stă la dreapta lui Dumnezeu” – având acest 

statut unic a devenit autoritate suverană supremă peste orice fel de autoritate. 


