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LECÞIA 16

1 Petru 2:13-17 Fiþi supuºi autoritãþilor… 
                                                                        Pentru Domnul

Fiþi supuºi 
oricãrei stãpâniri omeneºti, 
pentru Domnul: 

atât împãratului, ca înalt stãpânitor, 
 cât ºi dregãtorilor, ca unii care sunt trimiºi de el 

sã pedepseascã pe fãcãtorii 
de rele ºi 

sã laude pe cei ce fac bine. 
Cãci voia lui Dumnezeu este, 

                       ca,
                            fãcând ce este bine, 

          Sã astupaþi gura oamenilor neºtiutori ºi proºti. 
Purtaþi-vã ca niºte oameni slobozi,

 fãrã sã faceþi din slobozenia aceasta o hainã a rãutãþii, 
ci ca niºte robi ai lui Dumnezeu. 

Cinstiþi pe toþi oamenii, 
iubiþi pe fraþi; 

temeþi-vã de Dumnezeu; 
daþi cinste împãratului! 

ADEVÃRUL APROFUNDAT ºi APLICAT
Harul în adâncime ºi în acþiune (Ezra 7:10; Iacov 1:25)

Începând cu 2:11-12, Petru introduce partea a doua a scrisorii sale. 
Introducerea anticipeazã ceea ce va urmãri apostolul, ºi anume sã-i 
sfãtuiascã pe creºtini ºi sã-i avertizeze cu privire la lupta spiritualã 
internã, dar ºi cu privire la cea externã. Creºtinii trebuie sã aibã grijã 
la purtarea lor în familie, bisericã ºi societate. De la 2:13 ºi pânã la 3:7 
Petru predã o lecþie practicã foarte importantã, respectiv supunerea 
faþã de autoritatea lãsatã de Dumnezeu. Ideea de supunere implicã o 
autoritate cãreia te subordonezi.



Care este autoritatea cu care începe Petru? (2:13)
_____________________________________________________________

Care este motivaþia creºtinilor pentru a se supune autoritãþilor?
_____________________________________________________________

Care este rolul oricãrei structuri de autoritate? (2:14)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce se întâmplã când autoritãþile nu îºi îndeplinesc acest rol?
_____________________________________________________________

Pânã la ce limitã trebuie sã asculte creºtinul de autoritãþi? (Fapte 
4:19, 20)
_____________________________________________________________

Care este voia lui Dumnezeu în ce priveºte relaþia creºtinului cu 
autoritãþile statului? (2:15)
_____________________________________________________________

Cum pot creºtinii sã astupe gura celor ignoranþi, care îi defãimeazã 
pe nedrept?
_____________________________________________________________

Care este pericolul libertãþii în Hristos pe care o are creºtinul? (2:16)
_____________________________________________________________

Trasaþi linii de corespondenþã între cele patru categorii de persoane 
ºi responsabilitatea creºtinului faþã de fiecare:

Toþi oamenii iubiþi
Fraþii temeþi-vã
Dumnezeu daþi cinste
Împãratul cinstiþi

De ce nu ne cere Petru sã ne temem de împãrat?
_____________________________________________________________
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Cu cine este pus pe acelaºi nivel împãratul?
_____________________________________________________________

De ce nu trebuie sã ne temem decât de Dumnezeu, nici de fraþi, nici 
de oameni, nici de împãrat?
_____________________________________________________________

Existã ºi situaþii când 
oamenii lui Dumnezeu nu 
au ascultat de autoritate ºi 
a fost bine (Exod 1:17; 
Daniel 3:13-18; Fapte 4:18-
20; 5:27-29). Este evident 
î n  a c e s t e  c a z u r i  c ã  
ascultarea de autoritate a 
mers pânã la limita 
p ã c a t u l u i .  C â n d  o  
autoritate îþi cere sã încalci 

Legea Domnului, nu mai este legitimã, de aceea nu trebuie ascultatã 
în acel moment. Peste orice autoritate legitimã existã o altã 
autoritate, iar peste toate autoritãþile este autoritatea lui Dumnezeu. 
O autoritate care iese de sub autoritatea lui Dumnezeu nu mai poate 
fi autoritate legitimã. Pãcatul din om ºi din societate duce la abuz de 
autoritate, care se manifestã fie prin exces de autoritate (pretinzând 
lucruri bune într-o manierã greºitã, excesivã), fie prin pretenþii 
nelegitime, nebiblice (pretinzând lucruri rele, imorale). 

Este o bunã mãrturie pen-
tru Numele Domnului 
orice creºtin care în 
relaþia cu orice tip de 
autoritate dã dovadã de 
respect ºi  ascultare. 
Aceasta este motivaþia 
teologicã pentru supu-
nere: ca sã-L glorificãm pe 
Dumnezeu prin respec-
tarea autoritãþii lãsate de 
El (Romani 13:1-7).

Oricãrei stãpâniri omeneºti… sau 
„tuturor instituþiilor omeneºti”, ceea ce 
înseamnã cã acesta este un îndemn cu 
aplicabilitate foarte largã. Petru 
foloseºte acelaºi verb pentru supunere 
ºi în cazul instituþiilor civile ale statului, 
ºi în cazul stãpânilor de sclavi, ºi în 
cazul familiei.  În toate cele trei cazuri 
de acceptare ºi respectare a autoritãþii, 
motivaþia este: „pentru Domnul” sau 
„de dragul Domnului”, „fiindcã este 
plãcut Domnului”.

Fiþi supuºi… aceastã poruncã implicã  
„ascultarea de o autoritate” (pãrinþi-
copii ;  soþ-soþie;  stãpâni-sclavi ;  
angajator -angajat ; s tat -cetãþeni ;  
Dumnezeu-oameni; slujitorii bisericii-
membrii bisericii cf. Luca 2:51; 
Romani 13:1; 1 Corinteni 15:28; 
Efeseni 5:24 etc.).  

5



Menirea autoritãþii civile 
este atât sã pedepseascã rãul, cât 
ºi sã rãsplãteascã binele. 
Pedepsirea rãufãcãtorilor 
descurajeazã fãrãdelegea, iar 
rãsplãtirea binefãcãtorilor 
încurajeazã binefacerea. Astfel, 
societatea prosperã în pace ºi 
armonie. Din pãcate, corupþia 
autoritãþilor înseamnã tocmai 
întoarcerea pe dos a acestei 
realitãþi: fãcãtorii de rele 
prosperã, iar oamenii de bine 
sunt opresaþi. Cu toate acestea, 
creºtinul trebuie sã urmeze 
exemplul Mântuitorului, care   
s-a supus Dreptului Judecãtor 
(2:23), chiar dacã Pilat ºi liderii 
iudei erau corupþi. 

La fel cum stãpânii ºi soþii trebuie 
respectaþi ca autoritate, chiar ºi cei 
dificili, abuzivi, „greu de mulþumit” 
sau necredincioºi, tot aºa ºi auto-
ritãþile societãþii trebuie respectate, 
de dragul Domnului, ca mãrturie 
creºtinã. Creºtinii nu pot folosi 
libertatea pe care le-a adus-o Hristos 
ca pretext pentru pãcat, dar nici 
pentru rãzvrãtire. 

Temeþi-vã de Dumnezeu!
Iubiþi pe fraþi!

Cinstiþi pe toþi oamenii!
Daþi cinste împãratului!

Voia lui Dumnezeu este… 
Începând cu acest pasaj 
Petru va aduce în mod 
repetat în discuþie „voia lui 
Dumnezeu” (cf. 3:17; 4:2, 3; 
4:19). Voia lui Dumnezeu 
este sã reducem la tãcere 
autoritãþi le ignorante,  
corupte, rãu intenþionate 
uneori, nu prin rãutãþi sau 
rãzvrãtire, ci „fãcând ce este 
bine”. 

Relaþia  autoritate-pãcat  
explicã mai multe aspecte ale 
supunerii. Care este limita pânã 
la care ne supunem autoritãþilor 
omeneºti (pânã ne cer sã 
pãcãtuim). Care este principala 
cauzã care îi determinã pe 
oameni sã nu se supunã (pãcatul 
înseamnã rãzvrãtire faþã de 
autoritatea divinã). Nu înseamnã 
însã cã autoritatea are de-a face 
doar cu lumea afectatã de pãcat. 
Biblia prezintã niveluri de 
autoritate în rândul îngerilor fãrã 
pãcat (1 Tesaloniceni cf. Isaia 6:2; 
Iuda 9) ºi chiar în Sfânta Treime 
(Ioan 14:28; 1 Corinteni 11:3; 
15:27-28).  Ordinea divinã 
presupune în tot ce existã 
principiul autoritate-ascultare.
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Deºi pledeazã de la începutul paragrafului pentru respectarea 
autoritãþii împãratului, Petru clarificã în final nivelurile de autoritate 
ºi o ierarhie a datoriilor pe care creºtinul le are. Este interesant de 
observat cã „împãratul” de la Roma, deºi se credea zeu, este pus de 
Petru pe acelaºi nivel cu „toþi oamenii”, pentru cã foloseºte acelaºi 
verb „cinstiþi , daþi cinste”. Pe un nivel superior în ce priveºte 
responsabilitatea creºtinilor sunt „fraþii”, pe care trebuie sã-i iubeºti, 
nu doar sã-i respecþi. Pe cel mai înalt nivel ºi de autoritate, dar ºi de 
responsabilitate se aflã „Dumnezeu”, cãruia îi datorãm „frica”. 
Aºadar, nu trebuie sã ne temem nici de autoritãþile statului ºi nici de 
fraþii din bisericã, ci doar de Dumnezeu. Frica de oameni e o cursã! 
De asemenea, fraþii nu trebuie doar respectaþi, ci iubiþi. Din 
ansamblul societãþii, fraþii în Hristos trebuie sã fie mai aproape de 
creºtin decât ceilalþi oameni. Dumnezeu nu trebuie doar cinstit, ci 
temut. Frica de Domnul este înþelepciunea creºtinului.

Cum poþi dovedi practic în vremea noastrã supunerea faþã de 
autoritãþile statului?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum ne arãtãm cinstea pe care le-o oferim guvernanþilor de azi?
_____________________________________________________________

Cum putem încãlca aceastã poruncã a Domnului?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce uneori nu vrem sã ne supunem autoritãþilor sau legilor date de 
acestea?
_____________________________________________________________

Sunt justificate motivele noastre? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este singura situaþie în care avem dreptul ºi chiar obligaþia sã nu 
ne supunem autoritãþilor?
_____________________________________________________________

” „

noi, creºtinii, 
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Cum putem învinge guvernanþii corupþi, ignoranþi, rãu intenþionaþi 
etc.?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Povesteºte o situaþie în care te-ai confruntat cu corupþia instituþiilor 
statului? Ce ai fãcut?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum învingi frica de oameni?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum dovedeºti în relaþiile cu autoritãþile cã îþi este fricã de 
Dumnezeu, nu de oameni?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Urmãreºte sãptãmâna aceasta dacã te raportezi corect la 
toate nivelurile de autoritate: Dumnezeu, fraþi, împãrat, toþi 
oamenii!

ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 17

1 Petru 2:18-20 Fiþi supuºi angajatorilor… 
                                                       ºi celor greu de mulþumit

Slugilor, fiþi supuse 
stãpânilor voºtri cu toatã frica, 

nu numai celor ce sunt buni ºi blânzi, 
ci ºi celor greu de mulþumit. 

Cãci este un lucru plãcut (lui Dumnezeu), 
dacã cineva, 

pentru cugetul lui faþã de Dumnezeu, 
suferã întristare, ºi 
suferã pe nedrept. 

În adevãr, 
ce falã este sã suferiþi cu rãbdare 

sã fiþi pãlmuiþi, 
când aþi fãcut rãu? 

Dar 
dacã suferiþi cu rãbdare, 

Când aþi fãcut ce este bine, 
lucrul acesta este plãcut lui Dumnezeu. 

ADEVÃRUL APROFUNDAT ºi APLICAT
Harul în adâncime ºi în acþiune (Ezra 7:10; Iacov 1:25)

Petru transmite acelaºi apel ca în pasajul anterior: Fiþi supuºi!

Cui transmite Petru acest îndemn?
_____________________________________________________________

Care era statutul slugilor/sclavilor în societatea greco-romanã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce le cere Petru acestora?
_____________________________________________________________



De câte feluri puteau fi stãpânii?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce ar trebui sã accepte sclavii creºtini sã „sufere pe nedrept”?
_____________________________________________________________

Ce îndemn le dã Petru stãpânilor? De ce?
_____________________________________________________________

Pentru ce meritã sã suferi? De ce?
_____________________________________________________________

La fel cum Iosif în Egipt 
sau Daniel în Babilon au 
fost sclavi, dar cu o 
poziþie influentã, la fel era 
ºi în societatea greco-
romanã, cãreia îi scrie 
Petru. Aºadar, cei cãrora 
le scrie Petru trebuiau 
descriºi printr-un cuvânt 
m a i  p u t e r n i c  d e c â t  
servitorii, dar mai slab 
decât  sc lavii .  Petru 
opteazã pentru casnicii, 
„cei nãscuþi în casa 
stãpânului”, slujitorii 
casnici. Aceºtia nu aveau 
l iber ta te  lega lã  sau  
economicã, dar nu erau 
nici trataþi ca animalele.

Petru transmite acelaºi 
apel ca în pasajul anterior: Fiþi supuºi! De data aceasta îndemnul 
este adresat unei categorii specifice: slugile, sclavii, slujitorii casnici. 
Petru îi îndeamnã pe aceºtia sã accepte autoritatea legalã ºi 
economicã a stãpânilor asupra lor. Tocmai în virtutea autoritãþii lor, 
stãpânii pot sã-i disciplineze pe sclavi, de aceea trebuie sã le fie fricã 

Slugilor… Petru foloseºte un termen 
mai puþin întâlnit în epistolele Noului 
Testament pentru sclavi, care poate fi 
tradus ºi cu „casnicilor”, adicã sclavii 
care slujeau în casã. Sclavia din epoca 
modernã cu opresarea populaþiilor de 
culoare a fost diferitã de sclavia din 
Antichitatea greco-romanã. Multe 
familii romane aveau „sclavi angajaþi” 
ca medici, profesori, contabili, 
muzicieni, artiºti etc. Ei se nãºteau în 
familia stãpânului ºi erau educaþi ºi 
antrenaþi pentru slujbele de care avea 
nevoie stãpânul. Erau adesea plãtiþi 
pentru slujbele lor ºi unii puteau sã-ºi 
cumpere libertatea (1 Corinteni 7:20-
24). În Imperiul Roman existau legi 
care reglementau statutul sclavilor ºi 
relaþiile cu aceºtia. 
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Plãcut lui Dumnezeu… este 
„un har”(în original) pentru un 
sclav sã sufere pe nedrept 
pentru cugetul lui faþã de 
Dumnezeu. Sensul este cã dacã 
cineva are conºtiinþa curatã 
înaintea lui Dumnezeu cã a 
fãcut ce putea mai bine ºi totuºi, 
stãpânul nu este mulþumit ºi îl 
pedepseºte, atunci el trebuie sã 
stea liniºtit cã este plãcut lui 
D u m n e z e u ,  c h i a r  d a c ã  
stãpânului nu-i place. 

de pedeapsã. La fel cum pãrinþii au 
autoritatea aceasta asupra copiilor 
(Efeseni 6:5). 

Buni ºi blânzi… greu de mulþumit, 
nedrepþi, rãi, irascibili, scorþoºi… Este 
relativ uºor sã slujeºti stãpâni buni ºi 
blânzi. Petru însã îi îndeamnã pe 
servitorii creºtini sã fie supuºi ºi celor 
greu de mulþumit. Motivaþia este 
aceeaºi din pasajul anterior, însã cu alte 
cuvinte: „este plãcut lui Dumnezeu”. 
Cel mai greu nu este sã suferi o 
nedreptate, ci sã gãseºti o motivaþie 
puternicã pentru acea suferinþã. Petru o oferã tuturor. Din partea 
stãpânilor nedrepþi oricum ai de suferit. Singura alegere pe care poþi 
s-o faci este dacã suferi pentru binele sau pentru rãul pe care l-ai 
fãcut. 

Suferiþi cu rãbdare… nu 
cârtind sau rãzvrãtindu-vã. 
Atunci ne asemãnãm modelului 
nostru,  Hristos (2:21-25).  
Termenul folosit de Petru 
pentru suferinþã se referã cel 
mai adesea la suferinþa mentalã, 
emoþionalã, nu la cea fizicã, în 
sensul de întristare, stres, durere 
sufleteascã. Rãbdarea de care 
vorbeºte Petru aici nu este 
rãbdarea stoicã, acea tenacitate 
centratã în sinele meu puternic, 
ci, dimpotrivã, încrederea în 
prezenþa lui Dumnezeu care controleazã toate situaþiile ºi poartã de 
grijã necurmat. Aceasta este cheia acceptãrii suferinþei pe nedrept la 
care suntem chemaþi. Încrederea deplinã cã Dumnezeu va îndrepta 
într-o zi toate nedreptãþile îl face capabil pe un sclav creºtin sã se 
supunã ºi unui stãpân nedrept, abuziv ºi rãu, fãrã resentimente, 
autocompãtimire sau disperare. 

11

Peculium în Dreptul 
Roman… reprezenta o 
sumã de bani sau alte 
proprietãþi oferite de 
stãpânul casei celor care 
nu aveau în mod normal 
dreptul la proprietate 
(soþie, copii, sclavi). Ei 
puteau administra dupã 
voia lor ºi chiar înstrãina 
acel bun încredinþat de 
stãpân.



La aceasta aþi fost chemaþi… la suferinþã pe nedrept cu rãbdare. 
Suntem chemaþi de Hristos sã cãlcãm pe urmele Lui. Hristos este 
exemplul de urmat ºi în privinþa atitudinii faþã de nedreptãþile 
suferite. 

Cui se poate azi adresa îndemnul dat atunci de Petru „slugilor”?
_____________________________________________________________

Unde se încadreazã ºefii tãi de la serviciu, la „buni ºi blânzi” sau la 
„greu de mulþumit”? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum dovedeºti cã respecþi autoritatea superiorilor ºi le eºti supus la 
serviciu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Povesteºte o nedreptate care þi s-a fãcut la serviciu. Cum ai 
reacþionat? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum se poate manifesta nesupunerea la serviciu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Analizeazã atitudinea ºi acþiunile lui Iosif, ca sclav în Egipt. Cum a 
reuºit sã rãmânã supus, sã rabde nedreptãþile suferite ºi sã 
promoveze în cea mai înaltã funcþie posibilã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum te ajutã exemplul lui Iosif în situaþiile prin care treci tu la 
serviciu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Pânã la ce limitã trebuie sã sufere un creºtin nedreptãþi? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care trebuie sã fie motivaþia teologicã pentru a putea rãbda 
nedreptãþile suferite?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ai suferit vreodatã pe drept, pentru cã ai greºit, la serviciu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Propune-þi sã-L onorezi pe Dumnezeu la serviciu sãptãmâna 
aceasta prin modul în care te raportezi la superiorii tãi!

ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 18

1 Petru 2:21-25  Hristos a suferit pentru voi...
                                                        Cãlcaþi pe urmele Lui…

ªi la aceasta aþi fost chemaþi; 
fiindcã ºi 

Hristos a suferit pentru voi, ºi 
v-a lãsat o pildã, 

ca sã cãlcaþi pe urmele Lui. 
„El 

n-a fãcut pãcat, ºi 
în gura Lui nu s-a gãsit vicleºug”. 
Când era batjocorit, 

nu rãspundea cu batjocuri; ºi, 
când era chinuit, 

nu ameninþa, 
ci Se supunea dreptului Judecãtor. 

El 
a purtat pãcatele noastre 

în trupul Sãu, 
pe lemn, 

pentru ca noi,
 fiind morþi faþã de pãcate, 
sã trãim pentru neprihãnire; 

prin rãnile Lui aþi fost vindecaþi. 
Cãci 

eraþi ca niºte oi rãtãcite. 
Dar acum 

V-aþi întors la Pãstorul ºi 
Episcopul sufletelor voastre.

ADEVÃRUL APROFUNDAT ºi APLICAT
Harul în adâncime ºi în acþiune (Ezra 7:10; Iacov 1:25)

Cine este exemplul de suferinþã pentru creºtini, robi sau liberi?
_____________________________________________________________



Pentru cine a suferit Hristos? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înseamnã sã cãlcãm pe urmele Lui?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cu ce pasaj din Scripturile iudaice susþine Petru afirmaþiile de mai 
sus? Citeºte Isaia 52:13-53:12. 

Cum este numit Mesia în 52:13?
_____________________________________________________________

Cum reacþioneazã Robul Domnului în suferinþa nedreaptã la care 
este supus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înseamnã cã s-a supus Dreptului Judecãtor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care era scopul suferinþei Lui?
_____________________________________________________________

Cum suntem vindecaþi prin rãnile Lui?
_____________________________________________________________

Ce înseamnã cã El este Pãstorul ºi Supraveghetorul sufletelor 
noastre?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În centrul pasajelor care vorbesc despre supunerea faþã de o 
autoritate mai înaltã se aflã exemplul suprem de supunere, faþã de 
cea mai înaltã autoritate. Hristos s-a supus Dreptului Judecãtor, ca un 
sclav care nu avea niciun drept. El este exemplu, nu doar în actul 
supunerii, ci ºi în motivaþie ºi atitudine. 
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De ce ar trebui sã acceptãm 
suferinþa? Pentru cã ºi 
Hristos a suferit, iar El ne 
cheamã sã-L imitãm, cãlcând 
pe urmele Lui. De ce a suferit 
Hristos? Petru este foarte 
direct: pentru voi… ca sã vã 
dea un exemplu de urmat. 
Deºi afirmã cã El a purtat 
pãcatele noastre în trupul 
Sãu pe lemn (2:24), totuºi 
accentul lui Petru este pus pe 
atitudinea de supunere a lui 
H r i s t o s  î n  m i j l o c u l  
suferinþelor, ca exemplu 
pentru noi. Hristos a dat 
dovadã de o ascultare 
desãvârºitã de Tatãl ,  o 
ascultare activã, nu pasivã. El 
nu a fost resemnat sau 
revoltat, ci complet devotat 
voii Tatãlui. El a cãutat sã fie 
plãcut Tatãlui, ºi de dragul 
Tatãlui a suferit crucea, a 
tãcut, nu a ameninþat, nu s-a 
rãzbunat. 

Petru surprinde modelul de viaþã 
pe care trebuie sã-L urmãm în 
raport cu autoritãþile sub care ne 
aflãm. Hristos nu a fãcut pãcat, nu 
a folosit vicleºuguri ca sã scape, 
nu a rãspuns înapoi la batjocuri ºi 
nu a ameninþat cu rãzbunarea 
când era chinuit. Toate cele patru 
versete (2:22-25) sunt inspirate 
din Isaia 53. Când suntem sub 
presiunea nedreptãþilor sau a 
suferinþei suntem ºi foarte 

Hristos a avut parte de cea 
mai nedreaptã suferinþã 
din istorie. Dacã El s-a supus 
Tatãlui, ºi noi trebuie sã ne 
încredem cã Tatãl ceresc ne va 
face dreptate. Atunci când 
suferim pe nedrept, El este 
exemplul pe care trebuie sã-L 
imitãm: în motivaþie, atitudine 
ºi acþiune. 

La aceasta aþi fost chemaþi… 
Petru foloseºte de câteva ori 
expresia aceasta. Aþi fost chemaþi… 
la luminã din întuneric (2:9); sã 
moºteniþi binecuvântarea (3:9); la 
slava Lui veºnicã (5:10); la suferinþã 
pe nedrept (3:21). A fost o vreme în 
care Petru n-a înþeles chemarea la 
suferinþã ºi chiar i se pãrea 
inacceptabilã (cf. Matei 16:21-23), 
dar dupã învierea Mântuitorului a 
înþeles ºi a acceptat cã ucenicia în 
ºcoala lui Isus înseamnã sã-þi iei 
crucea în fiecare zi. Noi suntem 
chemaþi nu doar la suferinþã pentru 
Hristos, ci ºi la încrederea în 
Dumnezeu, pe care a avut-o Isus în 
suferinþa nedreaptã pe care a 
îndurat-o. În Noul Testament ni se 
aminteºte adesea cã trebuie sã ne 
aºteptãm la suferinþã pe nedrept, 
doar pentru cã Îl urmãm pe Isus      
(1 Petru 5:9-10; Ioan 15:18-20; 16:33; 
2 Timotei 3:12 º.a.).
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predispuºi sã pãcãtuim prin 
r e a c þ i i l e  n o a s t r e .  D a c ã  
încercãm sã ne controlãm noi 
viaþa, atunci vom reacþiona  
când suntem ameninþaþi. Dacã 
însã ne încredinþãm viaþa în 
mâna lui Dumnezeu ºi cedãm 
controlul Celui ce poate þine 
totul sub control, atunci ne 
vom supune cu încredere 
Dreptului Judecãtor, ºtiind cã 
El ne va face dreptate. Petru nu 
o p t e a z ã  n i c i  p e n t r u  
exprimarea terapeuticã a 
mâniei, nici pentru reprimarea 
ei, ci pentru încredinþarea în 
mâinile lui Dumnezeu, care 
judecã drept ºi va face dreptate 
aleºilor Lui în final.

P ã s t o r u l  º i  P ã z i t o r u l  
sufletelor voastre… Imaginea 
oilor rãtãcite este preluatã tot din 
Isaia 53 ºi este asociatã cu 
imaginea  Pãstorului  care  
hrãneºte, cãlãuzeºte ºi pãzeºte. 
Petru Îl prezintã pe Isus ca 
exemplu  de  supunere  în  
suferinþã, dar ºi ca protector al 
celor ce suferã pe nedrept 
pentru Numele Lui. Ei, creºtinii, 
s-au întors de la pãcat la Pãstorul 
ºi Pãzitorul sufletelor lor. Hristos 
nu doar ne-a izbãvit de pãcat, ci 
ne ºi protejeazã, întocmai cum 
un pãstor îºi protejeazã turma. El 
supravegheazã cu atenþie tot ce 

ni se întâmplã ºi nimic nu scapã controlului Sãu. 

Episcop provine de la douã 
cuvinte ºi înseamnã „a urmãri 
intens cu privirea ceva/pe 
cineva”, „a supraveghea”. În 
Bisericã a devenit o slujire 
echivalentã cu a prezbiterului 
sau a pãstorului (1 Petru 5:1-4; 
Fapte 20:17, 28). Pavel cheamã 
prezbiterii din Efes ºi îi 
îndeamnã sã pãstoreascã turma 
peste care i-a pus Duhul Sfânt 
episcopi. Aºadar este vorba de 
slujirea spiritualã de pãstorire, 
care presupune atât hrãnire, cât 
ºi supraveghere ºi protecþie. 

Pe lemn… El a purtat pãcatele 
noastre în trupul sãu, pe lemn… 
aceasta este evanghelia în esenþã. 
Petru foloseºte intenþionat 
probabil cuvântul „lemn”, ºi nu 
„cruce”, pentru a face trimitere la 
b l e s t e m u l  m e n þ i o n a t  î n  
Deuteronom 21:23, pe care îl 
menþioneazã ºi Pavel în Galateni 
3:13. Pedeapsa pentru pãcat, 
blestemul, suferinþa, moartea, 
toate acestea le-a îndurat Hristos 
pentru noi, ca sã ne vindece de 
pãcat. Petru aplicã în contextul 
ispãºirii pãcatelor citatul din Isaia 
53:5 „prin rãnile Lui suntem 
vindecaþi”, aºadar aplicaþia 
principalã se referã la vindecarea 
de pãcat, nu de boli fizice.
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Care este nedreptatea pe care a suferit-o Hristos pentru tine?
_____________________________________________________________

Cât de conºtient ai fost când te-ai botezat cã viaþa de ucenic al lui Isus 
înseamnã suferinþã pe nedrept? Povesteºte grupului.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt pãcatele pe care eºti ispitit sã le faci când suferi pe nedrept: 
nemulþumire, cârtire, viclenie pentru a scãpa, rãspuns cu aceeaºi 
monedã, rãzbunare, mânie, cuvinte jignitoare etc.? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum a înfruntat Isus suferinþa pe nedrept? Ce motivaþie a avut sã tacã 
ºi sã nu riposteze?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum te ajutã supunerea Lui faþã de Dreptul Judecãtor sã te supui ºi tu 
în nedreptãþile pe care îngãduie sã le trãieºti?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum experimentezi grija pastoralã a Domnului Isus pentru tine, oiþa 
salvatã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce poþi face practic ca sã îþi mãreºti încrederea cã El este în controlul 
lucrurilor, cã El te protejeazã ºi cã nimic nu se întâmplã fãrã voia Lui 
suveranã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Încearcã sãptãmâna aceasta sã schimbi atitudinea atunci 
când suferi pe nedrept. Urmeazã exemplul Mântuitorului! 

Încredinþeazã-þi soarta în mâna Dreptului Judecãtor!
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ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 19

1 Petru 3:1-7 Nevestelor, fiþi supuse ºi voi...

Tot astfel, nevestelor, 
fiþi supuse ºi voi 

bãrbaþilor voºtri; 
pentru ca, 

dacã unii nu ascultã Cuvântul, 
sã fie câºtigaþi fãrã cuvânt, 

prin purtarea nevestelor lor, 
când vã vor vedea felul vostru de trai: 

curat ºi în temere. 
Podoaba voastrã 

sã nu fie podoaba de afarã, 
care stã în împletitura pãrului, 

în purtarea de scule de aur sau
 în îmbrãcarea hainelor, 

ci sã fie omul ascuns al inimii, 
în curãþia nepieritoare a unui duh blând ºi liniºtit,     

care este de mare preþ înaintea lui Dumnezeu. 
Astfel se împodobeau odinioarã sfintele femei,

 care nãdãjduiau în Dumnezeu, 
ºi erau supuse bãrbaþilor lor; 

ca Sara, 
care asculta pe Avraam, 
ºi-l numea „domnul ei”. 

Fiicele ei v-aþi fãcut voi, 
dacã faceþi binele 

fãrã sã vã temeþi de ceva. 

ADEVÃRUL APROFUNDAT ºi APLICAT
Harul în adâncime ºi în acþiune (Ezra 7:10; Iacov 1:25)

Dupã ce s-a adresat tuturor creºtinilor în calitate de cetãþeni ai 
imperiului ºi ai provinciilor romane, iar apoi robilor casnici, acum 
Petru se adreseazã soþiilor creºtine. Exemplul de supunere al lui 
Hristos este un model de ascultare ºi supunere atât în relaþia cu 
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autoritãþile statului, cât ºi în relaþiile de serviciu sau de familie. Spre 
deosebire de relaþiile anterioare de autoritate-supunere, relaþia soþ-
soþie este singura pentru care Petru are un cuvânt de spus ºi 
„autoritãþii”, nu doar celor „supuºi”. 

Care este porunca pentru soþii?
_____________________________________________________________

Care este motivaþia? 
_____________________________________________________________

De ce „purtarea soþiilor” are uneori mai mare putere decât „Cuvântul 
Domnului”?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum trebuie sã fie comportamentul soþiilor în casã? (3:2)
_____________________________________________________________

De ce nu este suficient sã fie doar „curat”, ci trebuie ºi „în temere”?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cu ce podoabe poate fi  un soþ necredincios la credinþã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce podoabele exterioare nu ajutã în lupta spiritualã?
_____________________________________________________________

Cum devine vizibil omul interior invizibil?
_____________________________________________________________

Care este opusul unui „duh blând ºi liniºtit” al soþiei?
_____________________________________________________________

Ce preþuieºte Dumnezeu cel mai mult la o soþie credincioasã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

„atras”
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În ce privinþã Sara poate fi un exemplu pentru soþiile creºtine?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt calitãþile evidenþiate de Petru la Sara? (3:5, 6)
_____________________________________________________________

De ce Petru le spune soþiilor cã trebuie sã facã binele fãrã sã se 
teamã (3:6b), deºi înainte a spus sã aibã un trai curat ºi în temere 
(3:2)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce temeri au soþiile?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este teama sãnãtoasã ºi care sunt fricile nesãnãtoase ale unei 
soþii?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum pot fi învinse fricile soþiilor?
_____________________________________________________________

Ce legãturã este între fricã ºi nesupunere? Dar între încredere ºi 
supunere?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Este uºor de observat cã Petru le sfãtuieºte pe soþii în ºase versete, iar 
pe soþi doar într-unul singur. Asta nu înseamnã cã erau mai multe 
femei decât bãrbaþi în bisericã (deºi asta se întâmplã ºi azi), nici cã 
soþiile au nevoie de mai multe sfaturi decât bãrbaþii. Petru insuflat de 
Duhul Sfânt vrea sã transmitã clar mesajul în contextul cultural al 
sec. I. Pentru a transmite clar perspectiva creºtinã a dinamicii relaþiei 
soþ-soþie în cultura greco-romanã, Petru inspirat de sus scrie atât de 
„disproporþionat”. ªi mai poate fi vorba de impactul convertirii unei 
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soþii asupra imaginii soþului. Era mult mai dificil pentru o femeie 
cãsãtoritã sã se converteascã la creºtinism, pentru cã presiunea 
socialã era enormã asupra ei din multe puncte de vedere. De aceea 
sfaturile pentru soþiile creºtine sunt mai amplu dezvoltate, pentru cã 
era o nevoie a vremii respective. Tot astfel… adicã dupã modelul lui 
Hristos de supunere, care inspirã supunerea robilor faþã de stãpâni ºi 
a cetãþenilor faþã de toate instituþiile statului, în acelaºi mod trebuie 
sã funcþioneze binomul autoritate-ascultare ºi în familie. Nu 
înseamnã cã similaritatea se referã la relaþia stãpâni-slujitori casnici 
sau autoritãþi-cetãþeni. Relaþia soþ-soþie este una specialã ºi nu poate 
fi tratatã identic nici cu relaþia împãrat-cetãþean, nici cu relaþia 
stãpân-slujitor casnic. Numitorul comun al celor trei tipuri de relaþie 
este modelul hristic de supunere, motivaþie ºi atitudine.

Fiþi supuse ºi voi… Cum Hristos s-a supus autoritãþii Dreptului 
Judecãtor (ºi cum Biserica se supune lui Hristos, ar spune Pavel). 
Asta înseamnã supunere faþã de autoritatea ºi conducerea 
stabilitã de Dumnezeu în familie. Verbul folosit de Petru când le 
cere soþiilor sã fie supuse este acelaºi folosit ºi în pasajele 
anterioare (hypotasso). Acest verb implicã întotdeauna o relaþie 
de supunere faþã de o autoritate. În afara Noului Testament era 
folosit ca termen militar pentru a desemna supunerea soldaþilor 
faþã de un superior în rang. Niciodatã termenul acesta nu indica 
supunere reciprocã. În Noul Testament este folosit întotdeauna 
pentru o relaþie de supunere faþã de o autoritate: Isus este supus 
pãrinþilor (Luca 2:51), demonii sunt supuºi ucenicilor (Luca 
10:17), cetãþenii trebuie sã fie supuºi autoritãþilor 
guvernamentale (Romani 13:1, 5), universul întreg va fi supus lui 
Hristos (1 Corinteni 15:27), puterile spirituale se vor supune lui 
Hristos (1 Petru 3:22), membrii bisericii trebuie sã se supunã 
slujitorilor bisericii (1 Corinteni 16:15, 16), tinerii bisericii sã se 
supunã bãtrânilor bisericii (1 Petru 5:5), soþiile sã fie supuse 
soþilor (Coloseni 3:18; Tit 2:5), Biserica trebuie sã fie supusã lui 
Hristos (Efeseni 5:24), robii sã fie supuºi stãpânilor (Tit 2:9). 
Niciuna din aceste relaþii nu este vreodatã inversatã, adicã 
nicãieri în Biblie nu se spune cã soþii trebuie sã se supunã soþiilor, 
guvernul cetãþenilor, stãpânii robilor, pãrinþii copiilor, ucenicii 
demonilor etc. 
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Existã un singur text în care se spune sã ne supunem „unii altora”, 
adicã în mod reciproc (Efeseni 5:21). Pe baza acestui text, scos din 
context, ºi greºit interpretat, unii susþin cã relaþia de supunere din 
familie trebuie sã fie reciprocã, adicã soþia sã fie supusã soþului 
uneori, alteori soþul se supune soþiei. De fapt, acest verset este scris 
de Pavel ca introducere înainte de a descrie câteva relaþii de 
autoritate-ascultare (vezi 
Efeseni 5:22-33; 6:1-3; 5-8). 
Este clar cã aºa cum Hristos 
este autoritate peste Bisericã 
ºi niciodatã Biserica nu poate 
fi autoritate peste Hristos, tot 
aºa bãrbatul este lãsat de 
Dumnezeu ca autoritate în 
familie peste soþie ºi niciodatã 
soþia nu poate fi autoritate 
peste bãrbat. Acesta este 
adevãrul biblic nenegociabil. 

Într-o familie sãnãtoasã, în care 
soþul stã sub autoritatea lui Hristos 
ºi soþia sub autoritatea soþului ºi 
copiii sub autoritatea pãrinþilor, 
supunerea nu este perceputã ca 
ceva umilitor, indezirabil. 

D a c ã  u n i i  n u  a s c u l t ã  
Cuvântul… Din textul original 
reiese cã aceºtia erau o minoritate 
ºi nu o majoritate din cazuri, erau 
excepþia, nu regula. Unii înþeleg cã 
ce scrie Petru ar fi valabil doar 

pentru soþiile cu soþi necreºtini. Însã Petru scrie întâi îndemnul 
general pentru toate soþiile: Tot astfel, nevestelor, fiþi supuse ºi voi 
bãrbaþilor voºtri. Apoi urmeazã excepþia: pentru ca dacã unii nu 
ascultã Cuvântul sã fie câºtigaþi fãrã cuvânt prin purtarea 
nevestelor. Supunerea soþiilor faþã de autoritatea soþilor este regula 
în familia creºtinã (vezi Pavel în Efeseni, Coloseni), care are impact 
chiar ºi în viaþa partenerilor necreºtini.

Supunerea nu diminueazã 
valoarea, demnitatea sau 
importanþa unei persoane, 
dimpotrivã o creºte. Astfel, 
supunerea  nu  t rebuie  
perceputã ca inferioritate, ci 
ca ordine divinã. Bãrbatul 
ºi femeia sunt egali ca 
valoare, dar au roluri 
diferite în familie. 

Ce se întâmplã când cetãþenii nu 
respectã autoritatea legii statului?
Ce se întâmplã când angajaþii nu 
respectã autoritatea patronului?
Ce se întâmplã când copiii nu 
respectã autoritatea pãrinþilor?
Ce se întâmplã când Biserica nu 
respectã autoritatea lui Hristos?
Asta se întâmplã ºi când soþiile nu 
respectã autoritatea soþului!
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Sã fie câºtigaþi… Acesta este 
un termen comercial folosit ºi 
de Isus în Matei 16:26 º.a., dar ºi 
de Pavel în 1 Corinteni 9:19-22 
º.a. Ideea puternicã transmisã 
este cã din acest târg soþia nu 
iese pierzãtoare, ci câºtigãtoare. 
Societatea  s -ar  putea  sã  
considere supunerea faþã de 
autoritatea soþului o cale 
falimentarã. 

Când vor vedea… felul vostru 
de trai, curat ºi în temere. Este 
ºtiut faptul cã bãrbaþii sunt 
atraºi de ceea ce vãd. Ce ar 
trebui sã vadã un soþ la soþia lui 
ca sã fie cucerit pentru familie ºi câºtigat pentru Domnul? Petru 
prezintã douã „expoziþii” prin care poate fi cucerit soþul. În primul 
rând, modul de viaþã al soþiei, care implicã curãþie moralã ºi teama 
cuvenitã autoritãþii soþului. În al doilea rând, omul interior 
(principiile ºi valorile care modeleazã caracterul), care nu se vede în 
mod obiºnuit, dar care devine vizibil prin comportament, zi de zi, la 

bine ºi la greu. Curãþia moralã 
ºi respectarea autoritãþii 
soþului, derivã din Cuvântul lui 
Dumnezeu ºi sunt nenego-
ciabile indiferent ce face 
partenerul. Comportamentul 
blând ºi reacþiile echilibrate în 
familie þin de caracterul 
creºtin, de asemãnarea cu 
Hristos.  În mod diferit ,  
societatea promoveazã alte 
„arme” prin care soþiile sã-ºi 
cucereascã soþii: podoabele 
exterioare, coafuri, bijuterii, 
m a c h i a j ,  î m b r ã c ã m i n t e  
„specialã” etc. 

Podoaba vostrã sã nu fie…  ci 
sã fie… Petru NU se pronunþã în 
acest text împotriva purtãrii 
podoabelor, a împletirii pãrului 
sau a îmbrãcãrii hainelor. El 
creeazã un contrast  între 
podoaba exterioarã (care are 
valoarea ºi importanþa ei) ºi 
podoaba interioarã (care este cea 
mai valoroasã din perspectiva lui 
Dumnezeu). Cu armele fireºti 
câºtigi bãtãlii fireºti. Pentru 
bãtãliile spirituale trebuie sã 
foloseºti arme spirituale. 

Toatã miºcarea de „emancipare a 
femeii” din sec. XX a transformat 
relaþiile dintre bãrbaþi ºi femei, 
dar cel mai trist a transformat 
familia. Implicarea femeii în 
dezvoltarea unei cariere în afara 
familiei, ocuparea unor funcþii 
de conducere, subminarea ideii 
de mamã, toate acestea au dus la 
degradarea vieþii de familie. În 
loc sã-ºi câºtige soþii, multe femei 
ºi i-au pierdut. ªi nu doar soþii, 
dar ºi copiii. Aºadar soþiilor, ce 
folos sã câºtigaþi toatã lumea, 
dacã vã pierdeþi soþul?

25



Dacã vrei sã câºtigi pornirile fireºti ale soþului, poþi sã reuºeºti prin 
aspectul exterior (ºi nu este un lucru rãu în sine). Dacã vrei sã-i 
câºtigi inima pentru Hristos, atunci trebuie sã-i expui omul interior 
transformat de Hristos, care face o soþie sã respecte autoritatea 
soþului, sã i se supunã cu bucurie, sã îi rãmânã fidelã, sã fie blândã, nu 
aprigã, ºi sã aducã pacea în casã, nu conflictele. Contrastul nu este 
doar între interior-exterior, ci ºi între efemer ºi etern. Ai de ales ca 
soþie între ce este extern ºi efemer ºi ce este intern ºi etern. 

Astfel se împodobeau 
sfintele femei . 

Pentru a-ºi susþine biblic 
afirmaþiile, Petru le dã 
exemplu soþiilor din sec. I 
pe soþiile de odinioarã, 
adicã de pe vremea lui 
Avraam (cu douã mii de ani 
înainte de vremea lui 
P e t r u ) .  V e r b u l  „ s e  
împodobeau” este din 
aceeaºi familie lexicalã cu 
„podoaba voastrã” (3:3) ºi 
este folosit la un timp 
continuu, ceea ce indicã 
faptul cã acesta era felul de 
trai, modul de viaþã al 
sfintelor femei. 

Ca Sara… Dintre toate soþiile de 
demult, Petru o alege pe Sara. Poate 
pentru cã era soþia strãmoºului 
evreilor, Avraam. ªtim cã Sara a fãcut 
ºi greºeli ca soþie, dar totuºi Petru o dã 
exemplu în douã privinþe: asculta de 
Avraam ºi-l numea „domnul meu”. 

odinioarã 

Ascultarea ºi adresarea 
sunt douã evidenþe ale 
respectãrii autoritãþii. Una 
fãrã cealaltã nu merge. 
Adresare respectuoasã fãrã 
ascultare este formã fãrã 
conþinut. Ascultarea fãrã 
adresare respectuoasã 
trãdeazã  o  motivaþ ie  
greºitã.

Douã caracteristici ale sfintelor soþii 
d e  d e m u l t  s u b l i n i a z ã  P e t r u :  
„nãdãjduiau în Dumnezeu” ºi „erau 
supuse soþilor”. Una fãrã cealaltã nu 
merge. Doar soþiile care îºi pun 
încrederea în Dumnezeu pot sã 
cedeze controlul ºi sã fie supuse 
soþilor lor. Aceasta este cheia 
supunerii în general, dar mai ales în 
acest caz special. Frica de ce ar putea 
(sau n-ar putea) face soþii le determinã 
pe multe soþii sã nu respecte 
autoritatea lãsatã de Dumnezeu 
soþilor. Vindecarea de aceastã fricã 
este doar prin încredere totalã în 
Dumnezeu. Doar atunci vor putea 
face binele, fãrã sã se teamã de ceva 
(3:6).
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O soþie cu un duh blând ºi 
l i n i º t i t ,  c a r e  î n  m o d  
continuu nãdãjduieºte în 
D u m n e z e u ,  n u  v a  f i  
înfricoºatã de circumstanþe 
sau de un soþ necredincios 
ºi neascultãtor. Ea va preda 
controlul Domnului ºi se va 
supune autoritãþii soþului. 
Pentru cã aºa îi  cere 
Dumnezeu, nu pentru cã îi 
place sau pentru cã soþul 
meritã.

Fiicele ei… dacã… Chiar ºi femeile 
neevreice pot fi fiicele spirituale ale 
Sarei, cu o condiþie: dacã fac binele 
fãrã sã se teamã de ceva. Care este 
binele la care se referã Petru? (cf. 
Proverbe 31:12 „Ea îi face bine ºi nu 
rãu în tot timpul vieþii sale.”). Cel mai 
mare bine pe care soþiile îl pot face 
soþilor este sã se supunã autoritãþii 
lor în termenii biblici. Ce le 
împiedicã adesea? Ce a determinat-o 
pe Sara sã aleagã greºit? (Geneza 16:2, 
6) Frica… temerile… Încrederea în 
Dumnezeu aduce eliberarea de fricã. 
Nu faceþi alegeri greºite ca Sara, ci 
faceþi binele fãrã fricã! 

Ce înseamnã astãzi pentru soþiile creºtine sã fie supuse soþilor? Daþi 
exemple concrete.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum se manifestã nesupunerea soþiilor în familiile creºtine? 
Exemplificaþi.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum credeþi cã este afectat soþul dacã soþia nu îi respectã autoritatea?
_____________________________________________________________

Ce implicaþii sunt asupra copiilor dacã soþia nu respectã autoritatea 
soþului?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Poate o soþie creºtinã care nu respectã autoritatea soþului sã aibã o 
bunã relaþie cu Dumnezeu? Argumentaþi.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Cum este afectatã slujirea unei soþii creºtine dacã ea nu se supune 
soþului?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce greºeli pot face soþiile creºtine care au soþi necredincioºi, din 
dorinþa bunã de a-i vedea credincioºi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum ar trebui sã se manifeste „temerea” pe care soþiile trebuie s-o 
aibã faþã de soþii lor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce credeþi cã soþiile preiau uneori rolul de conducere ºi autoritate 
în familie?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Binecuvânteazã Dumnezeu o familie în care rolurile sunt inversate? 
De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum le pot ajuta soþii creºtini pe soþiile lor sã fie mai interesate de 
„garderoba interioarã”, decât de cea exterioarã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Evalueazã-þi sãptãmâna aceasta atitudinea pe care o ai faþã 
de autoritatea delegatã de Dumnezeu soþului! Înnoieºte-þi 
motivaþia de a te supune soþului!

Dacã eºti soþ, nu rata lecþia urmãtoare! E rândul tãu!
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ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 20

1 Petru 3:7 Bãrbaþilor, purtaþi-vã... cu înþelepciune... 
dând cinste femeii...

Bãrbaþilor, 
purtaþi-vã ºi voi, 

la rândul vostru, 
      cu înþelepciune cu nevestele voastre, 

       dând cinste femeii 
ca unui vas mai slab, 
ca unele care vor moºteni 

împreunã cu voi harul vieþii, 
Ca sã nu fie împiedicate rugãciunile voastre. 

ADEVÃRUL APROFUNDAT ºi APLICAT
Harul în adâncime ºi în acþiune (Ezra 7:10; Iacov 1:25)

De ce credeþi cã Petru se adreseazã ºi bãrbaþilor?
_____________________________________________________________

Cãror bãrbaþi credeþi cã se adreseazã Petru, credincioºi sau 
necredincioºi? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce le cere soþilor în purtarea cu soþiile? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce le cere înþelepciune ºi nu dragoste, de exemplu?
_____________________________________________________________

De ce le cere sã acorde cinste femeii? 
_____________________________________________________________

Cum este relaþia bãrbat-femeie din perspectiva veºniciei?
_____________________________________________________________
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Care sunt consecinþele dacã un soþ nu se poartã cu înþelepciune ºi 
nu acordã cinste soþiei lui?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce este grav dacã ne sunt împiedicate rugãciunile?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Petru se adreseazã bãrbaþilor, 
scurt ºi concis, dar profund ºi 
ferm. Apelul lui cãtre soþi, ca 
purtãtori ai autoritãþii, indicã 
încã o datã importanþa familiei 
ºi faptul cã este instituitã de 
Dumnezeu. Petru nu are cuvânt 
pentru autoritãþi, ci doar pentru 
cetãþenii creºtini, nici pentru 
stãpâni, ci doar pentru robii 
creºtini. Petru are însã un 
cuvânt nu doar pentru soþii, ci ºi 
pentru soþi. Dupã cum se va 
adresa slujitorilor bisericii ºi 
membrilor bisericii (5:1-5). 

La ce informaþii de care ar trebui 
sã þinã cont bãrbaþii face referire 
Petru? Poate cã se referã la scopul 
ºi principiile cãsãtoriei creºtine, 
pe care presupune cã bãrbaþii le 
cunosc. Sau poate se referã la 
do r i n þ e l e ,  s e n s i b i l i t ã þ i l e ,  
frustrãrile, aºteptãrile soþiei, pe 
care un soþ ar trebui sã le 
cunoascã ºi sã þinã cont de ele. 

Sau poate se referã la cunoaºterea punctelor tari ºi a slãbiciunilor 
soþiei din punct de vedere fizic, emoþional sau spiritual. Bãrbaþilor, 
trebuie sã ne cunoaºtem soþiile ºi sã þinem continue de ce 
cunoaºtem, ca sã ne purtãm cu înþelepciune cu soþiile noastre!

Cu înþelepciune… Termenul 
folosit  de Petru pentru 
„înþelepciune” este „conform 
cunoaºterii”. Soþilor, þineþi 
cont în purtarea voastrã de 
acasã de ceea ce cunoaºteþi 
despre soþiile voastre. 

Bãrbaþilor… Purtaþi-vã… 
Primul apel cãtre bãrbaþi este 
sã stea în preajma soþiilor! 
Termenul tradus cu „purtaþi-
vã”, în original transmite ideea 
de „a locui în aceeaºi casã”, „a 
convieþui”, „a sta în aceeaºi 
casã”… O problemã a bãrbaþilor 
este cã nu prea stau acasã, sunt 
foarte mult timp plecaþi. Ca sã 
te porþi cu înþelepciune cu 
soþia trebuie sã fii pe lângã ea. 
Bãrbaþilor, haideþi acasã!
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Femeii, ca unui vas mai slab… Termenul folosit 
de Petru pentru „femeie” subliniazã feminitatea 
ei. Prin creaþie, femeia are alte caracteristici 
decât bãrbatul. Unele dintre acestea o fac mai 
slabã, dar nu inferioarã bãrbatului. Slãbiciunea 
poate fi din sfera forþei fizice, de exemplu, iar 
bãrbatul trebuie sã þinã cont de aceastã 
informaþie. De asemenea, femeia este mai 
sensibilã emoþional, ºi bãrbatul trebuie sã þinã 
cont. Ea este mai slabã ºi pentru cã nu i s-a dat 
autoritate, de aceea bãrbatul trebuie s-o 
protejeze, nu s-o exploateze.

Dând cinste… Adevãrul 
acesta,  cã Dumnezeu 
cinsteºte ce este mai slab 
sau lipsit de cinste în ochii 
lumii, este adesea regãsit 
în Biblie (cf. Matei 5:3-12; 1 
Corinteni 1:26-30; 12:22-
25 etc.). Aceastã cinstire a 
femeii trebuie sã fie atât în 
privat, cât ºi în public. Un 
bãrbat care îºi laudã soþia 
în public, dar nu ºi acasã, 
vrea de fapt sã se laude pe 
sine cu ce soþie are. Un soþ 
care îºi laudã soþia doar în 
privat, dar nu în public, s-
ar putea sã nu fie prea 
c o n v i n s  ( º i  n i c i  

convingãtor). Oricum, echilibrul, sinceritatea ºi discreþia sunt 
recomandate în acest sens. Cinstirea nu trebuie sã însemne doar 
vorbe, ci uneori se traduce prin ajutor în casã, bani de cheltuialã, 
timp acordat, surprize etc. Soþul trebuie sã aibã totuºi grijã ca din 
dorinþa de a da cinste soþiei sã nu fie tras spre pãcat. Dupã cum o soþie 
nu trebuie sã-ºi asculte soþul dacã acesta îi cere sã facã un pãcat, tot 
aºa un soþ nu trebuie sã þinã cont de dorinþele soþiei dacã acestea sunt 
pãcãtoase (cf. Adam, Samson, Solomon, Ahab etc.).

Termenul „vas” 
ne poate duce 
cu gândul la 
creaþie. Ea a fost 
c r e a t ã  m a i  
delicatã, ca un 
porþelan mai 
fin. Bãrbatul e 
înþelept dacã 
þine cont de 
aceste detalii. 

Un soþ credincios, care stã sub 
autoritatea lui Hristos, care se poartã 
þinând cont de ceea ce ºtie despre soþia 
lui, poate îmbogãþi relaþia de cuplu. De 
unde poate un soþ sã capete aceastã 
cunoaºtere despre soþia lui? Din 
Cuvântul revelat aflãm cum am fost 
creaþi ºi primim sfaturi revelate pentru 
familie. De asemenea, timpul petrecut 
cu soþia în rugãciune, discuþii 
profunde, sau chiar în rezolvarea unor 
d i f i c u l t ã þ i  p o t  a d u c e  
cunoaºtere despre soþie. Observarea 
soþiei (dacã eºti în preajma ei) ºi 
rugãciunea pentru soþie sunt de 
asemenea douã surse de cunoaºtere. 

s o þ u l u i  

32



Ca unele care vor 
moºteni împreunã cu 
voi… Deºi în familie 
s o þ i i l e  s u n t  s u b  
autoritatea soþilor, ele 
au parte de acelaºi har al 
mântuirii, au aceleaºi 
privilegii spirituale ºi 
aceeaºi valoare veºnicã. 
Noul Testament afirmã 
atât rolul diferit al 
soþiilor în familie, dar ºi 
valoarea lor egalã cu 
bãrbatul (1 Corinteni 
11:2-3; 7-12; Efeseni 
5:22-33).

Ce poþi face ca soþ sãptãmâna aceasta pentru a creºte timpul pe care 
îl petreci cu soþia? Scrie trei idei… Dacã nu ai, întreab-o pe soþia ta, ea 
sigur ºtie cum sã faci!
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt cauzele care te þin departe de casã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În ce domenii crezi cã îþi cunoºti soþia foarte bine?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În ce domenii ai nevoie sã cunoºti mai bine nevoile ºi dorinþele ei?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

C a  s ã  n u  f i e  î m p i e d i c a t e  
rugãciunile voastre… Existã o 
disciplinare pãrinteascã din partea lui 
Dumnezeu aplicatã soþilor care nu se 
poartã cu înþelepciune cu soþiile lor (cf. 
Evrei 12:3-11). Aceastã disciplinare 
înseamnã împiedicarea rugãciunilor sã 
ajungã la cer! Un soþ care nu se roagã nu 
poate sã-ºi îndeplineascã menirea de 
autoritate în familie. Doar prin 
rugãciune va învinge egoismul din el ca 
sã nu profite de pe urma poziþiei sale de 
conducere. Doar prin rugãciune va 
putea sã se poarte cu înþelepcine cu 
soþia lui, þinând cont de tot ce cunoaºte 
despre ea ºi nevoile ei. Dacã rugãciunea 
îi este blocatã, îi este blocatã sursa de 
putere ºi înþelepciune. Aºa cã pedeapsa 
este enormã!
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Cum îi dovedeºti soþiei cã o protejezi ca pe un vas mai delicat?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cât de importantã este rugãciunea pentru tine? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt cele mai importante cauze pentru care te rogi? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cât de grav este pentru tine ca soþ, dacã Dumnezeu nu-þi mai ascultã 
rugãciunile? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Stai de vorbã sãptãmâna aceasta cu soþia ta despre 
dorinþele, aºteptãrile ºi frustrãrile ei. Fii înþelept! Noteazã 

ce descoperi! Dovedeºte-i cã þii cont de ceea ce ai descoperit!

ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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