
Două indicative, două daruri, două privilegii 

Pentru o trăire sfântă Dumnezeu ne înmulțește harul și pacea (v.2) și ne înzestrează cu darurile 

Sale supranaturale (vv.3-4). Întotdeauna inițiativa este a lui Dumnezeu și această inițiativă este 

eficientă și productivă – ea favorizează, dictează și generează trăirea pe care Dumnezeu ne-o 

cere. 

I. Înmulțirea harului și păcii – 2  Petru 1.2 

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus 

Hristos! 

1. Părțile 

 a. Rădăcina: „harul” 

 b. Rodul: „pacea” 

2. Procedeul: „prin cunoașterea” 

 a. Planul Tatălui: „lui Dumnezeu” 

 b. Procurarea Fiului: „și a Domnului nostru Isus Hristos” 

 

II. Înzestrările divine – 2  Petru 1.3-4 

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui 

ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de 

mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de 

stricăciunea care este în lume prin pofte. 

1. Puterea dumnezeiască: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia” 

2. Persoana lui Hristos: „prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” 

 i. Cunoașterea Lui: „prin cunoaşterea Celui” 

 ii. Chemarea Lui: „ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” 

3. Promisiunile nespus de mari și scumpe: „prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari 

şi scumpe” 

4. Părtășia firii dumnezeiești: „ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti” 

5. Părăsirea poftelor lumești: „după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte” 

 



Două imperative, două datorii, două porunci 

Imperativele urmează întotdeauna indicativelor, Dumnezeu ne dă întâi puterea și apoi 

poruncile, ne arată darurile și apoi datoriile noastre. Rezultă că puterea Lui stă la originea trăirii 

noastre în sfințenie. Această ordine este vitală pentru o teologie sănătoasă a sfințirii. Aceasta 

este o teologie născută din înțelegerea Evangheliei harului.  

I. Împletirea trăsăturilor pentru o viață evlavioasă – 2  Petru 1.5-9 

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, 

cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu 

evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din 

belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ceea ce 

priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri 

este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate. 

1. Imperativul trăirii evlavioase:  

a. Enunțarea responsabilității: „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele să uniţi” 

b. Explicarea responsabilității: „cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu 

cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, 

dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni” 

2. Impulsionarea trăirii evlavioase:  

a. Motivația pozitivă (două avantaje): 

 i. Aduc abundență spirituală: „Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi” 

 i. Aduc avantaje spirituale: „ele nu vă vor lăsa să fiți” 

(i) Previne indolența spirituală: „nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi” 

(ii) Previne insuccesul spiritual: „nici neroditori în ceea ce priveşte deplina 

cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos” 

b. Motivația negativă (trei pericole): „Dar cine nu are aceste lucruri” 

 i. Percepția eclipsată: „este orb,” 

 ii. Purtarea întunecată: „umblă cu ochii închişi” 

 iii. Preschimbarea uitată: „şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate.” 

 

 

 



II. Întărirea chemării și alegerii – 2  Petru 1.10-11 

De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, 

căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se 

va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 

Hristos. 

MOTIVE pentru a întări chemarea și alegerea 

1. Perseverența absolută: „dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.” 

2. Proslăvirea abundentă: „În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia 

veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.” 


