
Trezirea bisericii prin Cuvânt – 2  Petru 1.12-21 

De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi şi 

sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi.  Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul 

acesta, să vă ţin treji aducându-vă aminte, căci ştiu că dezbrăcarea de cortul meu va veni 

deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Îmi voi da osteneala dar ca, şi 

după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.  

În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos nu 

întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine, cu 

ochii noştri, mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi 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.” Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, 

când eram cu El pe muntele cel sfânt. 

Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare, la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o 

lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări 

luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio 

prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia 

omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. 

 

CONTEXTUL MĂRTURIEI 

I. Disponibilitatea apostolului (două încurajări): „De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte 

de lucrurile acestea” 

A. Cunoaștere: „măcar că le ştiţi” 

B. Constanță: „și sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi.” 

II. Dorința apostolului (două motivații): „să vă ţin treji aducându-vă aminte” 

 1. Normalitatea reamintirii: „Dar socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta” 

2. Nevoia reamintirii: „căci ştiu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum 

mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos” 

III. Devotamentul apostolului: „Îmi voi da osteneala dar ca” 

 1. Momentul țintit: „şi după moartea mea” 

 2. Motivul țintit: „să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri” 

 

 



CONȚINUTUL MĂRTURIEI (două dovezi) 

 

I. EXPERIENȚA SUPRANATURALĂ  

1. Subiectul experienței sale: „În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru 

Isus Hristos” 

2. Supranaturalul experienței sale: „puterea” (gr. dynamin) 

3. Sursa experienței sale (două posibiltăți):  

 A. Mitologie: „nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite” 

 B. Mărturie:  

  a. Mărturia vizibilă:  

i. expunerea mărturiei: „ci ca unii care am văzut noi înşine, cu ochii noştri, 

mărirea Lui.”  

ii. explicarea mărturiei: „Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi 

slavă” 

a. Mărturia vocală:  

i. Sursa mărturiei divine: „atunci când, din slava minunată” 

ii. Substanța mărturiei divine: „s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: 

„Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”  

iii. Semnalarea mărturiei divine: „Şi noi înşine am auzit acest glas venind 

din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. EXEGEZA SCRIPTURALĂ (trei principii) 

1. Principiul superiorității: „Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare” 

2. Principiul supunerii: „la care bine faceţi că luaţi aminte” 

a. Capacitatea Scripturii: „ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos” 

b. Continuitatea Scripturii (două evenimente) 

i. Venirea zilei: „până se va crăpa de ziuă” 

ii. Venirea luceafărului: „şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.” 

3. Principiile studierii: 

a. Interpretarea Scripturii: „Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din 

Scriptură nu se tâlcuieşte singură.” 

b. Inspirația Scripturii:  

i. Sursa divină:  

(i) prezentare negativă: „Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia 

omului” 

(ii) prezentare pozitivă: „ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu” 

ii. Scriitorul uman:  „oamenii au vorbit” 

iii. Supravegherea divină: „mânaţi de Duhul Sfânt” 

  

 


