
1 Petru 1.1-12 – Etapele mântuirii 

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

1. Fundamentul nașterii din nou: „către aleșii” (v.1-2) – cinci detalii despre biserica aleasă 

 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” 

 

 

 

 

 

 

 



1 Petru 1.13-22 - 2.1-12 - Implicaţiile practice ale regenerării 

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) 

I. Sfințirea negativă 

 1. Modelul sfințirii: „Ca nişte copii ascultători” 

 2. Manifestarea sfințirii: „nu vă lăsaţi târâţi în poftele” 

 3. Motivațiile sfințirii:  

i. Poftele trecute: „pe care le aveaţi altădată” 

ii. Poftele din ignoranță: „când eraţi în neştiinţă” 

II. Sfințirea pozitivă:  

1. Măsura sfințirii: „fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră” 

 2. Motivațiile sfințirii:  

i. Chemarea lui Dumnezeu: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt” 

 ii. Caracterul lui Dumnezeu: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt” 

 iii. Cuvântul lui Dumnezeu: „Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.” 

 

III. Sfiala (v.17-22): „Umblaţi în temere în timpul pribegiei voastre” 

I. MOTIVAȚIA JUDECĂȚII TATĂLUI  

1. Comuniunea răscumpăraților (comuniunea prezentă): „Şi, dacă-L chemaţi ca Tată” 

2. Compensarea răscumpăraților (judecata viitoare): 

 i. Judecată personală: „judecă după lucrarea fiecăruia” 

 ii. Judecată precisă: „judecă după lucrarea fiecăruia” 



 iii. Judecată corectă: „fără a privi la înfăţişare” 

 

II. MOTIVAȚIA RĂSCUMPĂRĂRII FIULUI:  

1. Prețul răscumpărării (ispășirea particulară) 

a. Prezentare negativă (două caracteristici):  

- pieritoare: „căci știți că nu cu lucruri pieritoare” 

- prețioase: „cu argint sau cu aur” 

 b. Prezentare pozitivă: „ci cu sângele” 

- Prețul răscumpărării: „scump al lui Hristos” 

- Portretizarea răscumpărării: „Mielul fără cusur şi fără prihană..” 

2. Pricina răscumpărării (depravarea omului): „aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de vieţuire” 

a. Stilul trăirii vechi: „deşert” 

b. Sursa trăirii vechi: „pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri” 

3. Planul răscumpărării (alegerea necondiționată) 

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

 b. Pogorârea: „şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi,” 

4. Produsele răscumpărării (harul perseverării și credinței):      

a. Esența perseverării (2 evenimente o susțin): „care, prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu,” 

  i. Învierea lui Hristos: „care L-a înviat din morţi” 

  ii. Înălțarea lui Hristos: „şi I-a dat slavă” 

 b. Exprimarea perseverării:  

  i. Credința: „pentru ca credinţa” 

  ii. Nădejdea „şi 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. SUPUNEREA FAȚĂ DE STĂPÂNIRI (2.13-17) 

1. Motivația supunerii: „pentru Domnul” 

2. Mediul supunerii:  

A. Principiul: „oricărei stăpâniri omenești”  

B. Exemple: 

a. „atât împăratului ca înalt stăpânitor” 

b. „cât și dregătorilor” 

   i. Trimiterea lor: „ca unii care sunt trimiși de el” 

ii. Treaba lor:  

[i] „ca să pedepsească pe făcătorii de rele” 

    [ii] „și să laude pe cei ce fac bine” 

3. Motivul supunerii: „căci voia Domnului este, ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor 

neștiutori și proști” 

4. Maniera supunerii:  

i. Principiul modelului: 

[i] Slobozi: „purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o 

haină a răutății” 

[ii] Sclavi: „ci ca niște robi ai lui Dumnezeu” 

ii. Poruncile modelului: (patru relații) 

[i] În relație cu semenii: „cinstiți pe toți oamenii” 

[ii] În relație cu sfinții: „iubiți pe frați” 

[iii] În relație cu Salvatorul: „temeți-vă de Dumnezeu” 

[iv] În relație cu stăpânirea: „dați cinste împăratului” 

 

 

 

 

 

 



II. SUPUNEREA FAȚĂ DE STĂPÂNI (2.18-25): 

1. Maniera: „cu toată frica” 

2. Mediul: „nu numai celor ce sunt blânzi ci și celor greu de mulțumit” 

3. Mărimea: „suferă întristare”  

A. Motivul suferinței 

 a. Harul lui Dumnezeu: „căci este un lucru plăcut, dacă cineva” 

1. Contextul suferinței plăcute lui Dumnezeu 

i. „pentru cugetul lui față de Dumnezeu” 

ii. „și sufere pe nedrept” 

 2. Concepția suferinței plăcute lui Dumnezeu 

i. Prezentarea negativă: „în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare să fiți 

pălmuiți când ați făcut rău?” 

ii. Prezentarea pozitivă:  „dar dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este 

bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu” 

 b. Chemarea lui Dumnezeu: „și la aceasta ați fost chemați” 

B. Modelul suferinței: „fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui” 

 a. Curăția lui Hristos: „El n-a făcut păcat, și îngura Lui nu s-a găsit vicleșug” 

b. Comportamentul lui Hristos: „când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; și când era 

chinuit, nu amenința ci Se supunea dreptului Judecător” 

c. Crucialitatea lucrării lui Hristos: „El a purtat păcatele noastre”. Dacă Hristos nu ar fi suferit pe 

nedrept noi am fi fost morți în păcatele noastre și nevindecați. 

 1. Felul purtării păcatelor:  

i. Carne: „în trupul Său” 

 ii. Cruce: „pe lemn” 

2. Folosul purtării păcatelor: 

i. Neprihănirea (δικαιοσύνη: „pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim 

prin neprihănire” 

 ii. Vindecarea (ἰάομαι): „prin rănile Lui ați fost vindecați” 

iii. Întoarcerea (ἐπιστρέφω). „căci erați ca niște oi rătăcite. Dar acum v-ați întors 

la Păstorul și Episcopul sufletelor voastre” 

 



1. RESPONSABILITATEA SUPUNERII SOȚIEI  

A. Expunerea principiului supunerii (cinci aspecte ale principiului supunerii) 

1. Misterul supunerii:  

2. Momentul supunerii:  „fiți supuse”  

3. Mediul supunerii: „fiți supuse și voi bărbaților voștri”.  

3. Motivele supunerii (două motive) 

a. răzvrătirea soțului față de Cuvânt: „dacă unii nu ascultă Cuvântul” 

b. responsabilitatea soţiilor de a-I câştiga: „să fie câștigați” 

4. Metoda supunerii – „să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor 

5. Manifestarea supunerii 

a. principiul supunerii: „felul vostru de trai”  

b. practica supunerii (două caracteristici)  

i. sfințenie: „curat” 

ii. sfială: „şi în temere”  

B. Explicarea principiului 

1. Manifestarea exterioară negativă a frumuseții: „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, 

care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor”.  

2. Manifestarea interioară pozitivă a frumuseții: "ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia 

nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu."  

a. tainică: „să fie omul ascuns al inimii”.  

b. trainică:„nepieritoare”.  

c. tare și tihnită: „duh blând și liniștit”  

d. valoroasă: „este e mare preț” 

C. Exemplificarea principiului  

1. Arătarea exemplelor.  

a. Sfintele femei (două atitudini): „astfel se împodobeau odinioară sfintele femei” 

i. speranță în relația cu Dumnezeu: „nădăjduiau în Dumnezeu” 

 ii. supunere în relația cu soții lor: „eru supuse bărbaților lor” 

b. Sara (două atitudini): „ca Sara” 



i. Ascultarea ei: „asculta pe Avraam”  

ii. Adresarea ei: „şi-l numea „domnul ei”.  

2. Aplicarea exemplelor.  

a. faptele bune: „faceți binele” 

b. frica de nimic: „fără să vă temeți de nimic” 

 

2. RESPONSABILITATEA SENSIBILITĂȚII SOȚULUI – „purtați-vă dând cinste femeii ca unui vas mai slab”  

1. Manifestarea sensibilității: „purtați-vă și voi, la rândul vostru” 

a. Chibzuință: „cu înțelepciune cu nevestele voastre” 

b. Cinste: „dând cinste femeii” 

2. Motivaţiile sensibilității:   

1. Calitatea vasului femeii: „ca unui vas mai slab” 

2. Comuniunea la harul vieții: „ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții” 

3. Condiția părtășiei cu Dumnezeu: „ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Petru 3.8-22 - Raportare la persecutori 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Petru 4.1-6 – Mentalitatea lui Hristos în suferinţă  

1 Petru 4:1 „Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. 

Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit 

în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge, în adevăr, 

că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri 

şi în slujiri idoleşti neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop 

de desfrâu şi vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să judece viii şi 

morţii. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia şi celor morţi, pentru ca să fie 

judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh." 

1. Modelul mentalităţii: „Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup” 

2. Modelarea mentalității: „înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire”  

3. Motivarea mentalității:  

a. Acceptarea principiului prezent: 

i. Experimentarea suferinței: „Căci cel ce a pătimit în trup” 

ii. Efectele suferinței:  

(i) Terminarea purtării păcătoase: „a sfârşit-o cu păcatul” 

(ii) Trăirea plăcută lui Dumnezeu: 

- Perioada: „pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup” 

- Purtarea:  

- „să nu mai trăiască după poftele oamenilor”  

- „ci după voia lui Dumnezeu” 

 b. Abandonarea practicii trecute:  

i. Renunțarea credincioșilor: „Ajunge, în adevăr că în trecut” 

i. Principiul: „ aţi făcut voia neamurilor”  

ii. Păcatele: „şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în 

slujiri idoleşti neîngăduite” 

ii. Reacția păgânilor:   

i. Uimirea: „De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de 

desfrâu”. 

 ii. Batjocorirea: „şi vă batjocoresc” 

iii. Răspunsul lui Dumnezeu:  



(i) Afirmarea judecății: „Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să 

judece viii şi morţii.” 

(ii) Atestarea judecății: „Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia 

şi celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după 

Dumnezeu în duh." 

- Standardul judecății: „în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și 

celor morți”. Predicarea Evangheliei stabilește destinația finală a 

necredincioșilor datorită răspunsului lor față de ea. Faptul că ei au murit 

nu face nici o diferență deoarece judecata va fi „în duh” – în lumea 

spirituală.  

- Sfera vieții judecate:  „pentru ca să fie judecați ca oameni în trup”. 

Expresia „în trup” se referă la viața de pe pământ a celor necredincioși – 

parte a vieții care constituie motivul pentru care ei se află la judecată și 

parte a vieții din care Dumnezeu ia lucrurile care sunt judecate.  

- Sfera vieții în care sunt judecați: „dar să trăiască după Dumnezeu în 

duh.” Ei sunt vii din punct de vedere al duhurilor lor, tocmai pentru ca să 

poată fi judecați înaintea lui Dumnezeu. În acest sens se poate spune că 

„trăiesc după Dumnezeu”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Petru 4.7-11 – Trăirea în lumina sfârşitului  

1 Petru 4:7-11 "Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea 

rugăciunii. Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o 

sumedenie de păcate. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire. Ca nişte buni ispravnici ai harului 

felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbeşte 

cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o 

dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi 

puterea în vecii vecilor! Amin." 

1. Înţelepciunea: 

 a. Motivarea poruncii: „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape” 

 b. Manifestarea poruncii: „Fiţi înţelepţi” 

2. Vegherea:  

a. Manifestarea poruncii: „vegheaţi” 

b. Menirea poruncii: „în vederea rugăciunii” 

3. Dragostea: „să aveţi o dragoste fierbinte” 

 a. Prioritatea dragostei: „Mai presus de toate” 

 b. Calitatea dragostei: „dragoste fierbinte” 

 c. Direcția dragostei: „unii pentru alţii” 

 d. Puterea dragostei: „căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate” 

4. Primirea de oaspeţi: „Fiţi primitori de oaspeţi” 

a. Cercul ospitalității: „între voi” 

b. Felul ospitalității: „fără cârtire” 

5. Slujirea:  

 a. Calitatea slujirii: „Ca nişte buni ispravnici” 

b. Obiectul slujirii: „ai harului felurit al lui Dumnezeu” 

 c. Subiecții slujirii: „fiecare din voi” 

 d. Direcția slujirii: „să slujească altora” 

 e. Limita slujirii: „după darul pe care l-a primit” 

 f. Ilustrarea slujirii: 

  i. Sursa cuvintelor: „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu.” 



ii. Sursa puterii: „Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă 

Dumnezeu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Petru 4.12-19 – Atitudinile faţă de persecuţie  

1 Petru 4.12-19 "Preaiubiţilor, nu vă miraţi 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; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât 

aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. Dacă 

sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui 

Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător 

de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este 

creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci suntem în 

clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi 

sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Şi, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce 

se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze 

sufletele credinciosului Ziditor şi să facă ce este bine." 

I. Bucurie, nu mirare (v.12-13) 

1 Petru 4:12-13 "Preaiubiţilor, nu vă miraţi 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; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de 

patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui." 

1. Porunca negativă: „nu vă miraţi” 

 a. Descrierea încercării: „încercarea de foc” 

 b. Localizarea încercării: „din mijlocul vostru” 

 c. Scopul încercării: „care a venit peste voi ca să vă încerce” 

 d. Perspectiva încercării: „ca de ceva ciudat care a dat peste voi” 

2. Porunca pozitivă: „bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă 

înveseliţi şi la arătarea slavei Lui”. 

 

II. Fericire (v.14) 

1 Petru 4:14 "Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul 

lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi." 

1. Manifestarea poruncii: „ferice de voi!” (două circumstanțe) 

 a. Huiduirea: „Dacă sunteţi batjocoriţi” 

 b. Hristos: „pentru Numele lui Hristos” 

2. Motivarea poruncii: „Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi” (două 

caracteristici) 

 a. Duhul Slavei 



 b. Duhul lui Dumnezeu 

 

III. Proslăvire nu ruşine (v.15-16) 

1 Petru 4:15 "Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se 

amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să 

proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de 

la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui 

Dumnezeu?" 

I. Manifestarea poruncii 

1. Suferința pentru rău: „Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, 

sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.” (patru păcate) 

 a. Ucidere 

 b. Hoție 

 c. Facere de rele  

 d. Amestecare în treburile altuia 

2. Suferința pentru bine: „Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să 

proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta” 

 a. Curaj: „să nu-i fie ruşine” 

 b. Proslăvire: „ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta” 

II. Motivarea poruncii: (două faze ale judecății) 

1. Startul judecății: „Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. ” 

2. Sfârșitul judecății: „Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia 

lui Dumnezeu?" 

b. Seriozitatea judecății: „Şi, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel 

păcătos?” 

IV. Încredințare (v.15-16) 

„Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să facă 

ce este bine.” 

1. Persoanele încredințării: „cei ce suferă după voia lui Dumnezeu” 

2. Obiectul încredințării: „sufletele” 

3. Direcția încredințării: „credinciosului Ziditor” 

4. Dovada încredințării: „şi să facă ce este bine.” 



1 Petru 5.1-5 – Raportarea prezbiterilor la turmă 

1 Petru 5:1 " un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi 

descoperită: păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, 

după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. Nu ca şi cum aţi 

stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei. Şi când Se va arăta Păstorul 

cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei." 

1. Modelul păstoririi: „Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al 

patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită”. 

2. Mediul păstoririi: 

 a. Proprietarul turmei: „păstoriţi turma lui Dumnezeu” 

b. Păzitorii turmei: „care este sub paza voastră” 

3. Manifestarea păstoririi:  

 a. Bunăvoie, nu silă: „nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu” 

 b. Dăruire, nu câștig: „nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine” 

c. Model, nu stăpân: „Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă 

pilde turmei” 

4. Motivarea păstoririi: 

a. Momentul răsplătirii: „Şi când Se va arăta Păstorul cel mare” 

b. Maniera răsplătirii: „veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Petru 5.6-9 – Supunere, smerenie și supraveghere 

1 Petru 5:6-9 „Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă 

împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har. Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, 

pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El 

însuşi îngrijeşte de voi. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca 

un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.  Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii 

voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi." 

1. Supunerea faţă de bătrâni: "Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni.” 

2. Smerenia faţă de fraţi şi Domnul: 

A. Smerenie față de frați: 

a. Exprimarea poruncii: „Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie.  

b. Motivația poruncii: 

i. Negativ: „Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri” 

ii. Pozitiv: „dar celor smeriţi le dă har.”  

 B. Smerenie față de Dumnezeu: 

  a. Motivația smereniei: „pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe” 

b. Manifestarea smereniei: „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El 

însuşi îngrijeşte de voi” 

2. Supravegherea faţă de potrivnic: 

 a. Pregătirea: 

  i. „fiți treji” 

  ii. „vegheați” 

b. Pericolul: „Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută 

pe cine să înghită” 

c. „ Împotriviţi-vă lui” 

i. Modalitatea împotrivirii: „tari în credinţă,  

ii. Mentalitatea împotrivirii: „ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca 

voi.” 

 

 

 



1 Petru 5.10-11 – Promisiunea desăvârșirii 

„1 Petru 5:10-11 "Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după 

ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi. A 

Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.” 

 

1. Făuritorul desăvârșirii (două daruri) 

 a. Harul: „Dumnezeul oricărui har” 

 b. Chemarea: „care v-a chemat” (două detalii): 

i. Mediul chemării: „în Hristos Isus” 

ii. Menirea chemării: „la slava Sa veșnică” 

2. Delimitarea desăvârșirii: „după ce veți suferi puțină vreme” 

3. Descrierea desăvârșirii 

 a. „vă va desăvârși” 

 b. „vă va întări” 

 c. „vă va da putere” 

 d. „și vă va face neclintiți” 

4. Doxologia desăvârșirii: „A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Petru 5.12-13 – Scrisoarea și salutările 

1 Petru 5:12-14 "V-am scris aceste puţine rânduri prin Silvan, care cred că este un frate 

credincios, ca să vă sfătuiesc şi să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul 

acesta de care v-aţi alipit. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot 

aşa şi Marcu, fiul meu. Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu 

voi cu toţi care sunteţi în Hristos Isus! Amin." 

 

1. Scrisoarea 

 a. Scriitorul:  „v-am scris” 

 b. Scrierea: „aceste puține rânduri” 

 c. Scribul: „prin Silvan, care cred că este un frate credincios” 

 d. Scopul:  

  i. Sfat: „ca să vă sfătuiesc” 

ii. Adeverire: „și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de 

care v-ați alipit” 

 

2. Salutările 

 a. Biserica aleasă: „Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate.” 

 b. Marcu: „tot așa și Marcu, fiul meu.” 

 c. Unii altora: „spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutate de dragoste.” 

 d. Petru: „Pacea să fie cu voi cu toți care sunteți în Hristos Isus. Amin.” 

 


