
Implicații ale venirii Domnului – 2  Petru 3.11-18 

Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, 

printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în 

care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, 

după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. 

De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui 

fără prihană, fără vină şi în pace. Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru 

este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, 

ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele 

lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe 

celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste 

lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă 

pierdeţi tăria, ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 

Hristos. A Lui să fie slava acum şi în ziua veşniciei. Amin. 

 

I. Purtarea sfântă: „ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă” 

1. Motivația: „Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice” 

2. Manifestarea: 

a. Așteptarea zilei Domnului: „aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu” 

b. Aprecierea zilei Domnului: „în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor 

topi de căldura focului?” 

 

II. Așteptarea universului nou: „aşteptăm” 

1. Făgăduința noului univers: „Dar noi, după făgăduinţa Lui”  

2. Felul noului univers:  

i. Partea fizică: „ceruri noi şi un pământ nou” 

ii. Partea spirituală: „în care va locui neprihănirea.” 

 

III. Străduința în sfințenie:  

1. Motivația: „De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri” 

2. Manifestarea: „siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.” 



3. Mediul: „înaintea Lui” 

 

IV. Convingerea mântuitoare:  

1. Mesajul lui Petru: „Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire” 

2. Mesajul lui Pavel: „cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, 

ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte  despre lucrurile acestea.” 

a. Profunzimea: „În ele sunt unele lucruri greu de înţeles” 

b. Pericolul: „pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte 

Scripturi, spre pierzarea lor.” 

  

V. Păzirea de rătăcire 

1. Mentalitatea păzirii: „Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri” 

2. Manifestarea păzirii:   

a. Păzirea: „păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să 

vă pierdeţi tăria” 

b. Progresul: „ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 

Hristos. A Lui să fie slava acum şi în ziua veşniciei. Amin.” 


