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LECÞIA 21

1 Petru 3:8-12 Binecuvântaþi, 
                                         cãci la aceasta aþi fost chemaþi…

Dupã sfaturile specifice adresate cetãþenilor în raport cu demnitarii 
statului, servitorilor casnici în raport cu stãpânii lor, soþiilor ºi 
soþilor în relaþiile maritale, Petru se adreseazã acum în termeni 
generali tuturor creºtinilor. Unii cercetãtori sunt de pãrere cã 
sfaturile acestea (3:8-12) sunt adresate creºtinilor pentru a ºti cum sã 
se poarte în bisericã.

Încolo, 
toþi sã fiþi cu aceleaºi gânduri, 
simþind cu alþii, 
iubind ca fraþii, miloºi, smeriþi. 

Nu întoarceþi rãu pentru rãu, 
nici ocarã pentru ocarã; 

dimpotrivã, 
binecuvântaþi, 

cãci la aceasta aþi fost chemaþi: 
sã moºteniþi binecuvântarea. 

„Cãci cine iubeºte viaþa, ºi vrea sã vadã zile bune, 
sã-ºi înfrâneze limba de la rãu, 
ºi buzele de la cuvinte înºelãtoare. 
Sã se depãrteze de rãu ºi sã facã binele, 
sã caute pacea, ºi s-o urmãreascã. 
Cãci ochii Domnului sunt peste cei neprihãniþi, 
ºi urechile Lui iau aminte la rugãciunile lor. 
Dar Faþa Domnului este împotriva celor ce fac rãul.” 

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

Ce înseamnã sã fiþi toþi „cu aceleaºi gânduri”? Trebuie sã gândim toþi 
la fel? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



Ce înseamnã „simþind cu alþii”?
_____________________________________________________________

La ce iubire se referã îndemnul „iubind ca fraþii”?
_____________________________________________________________

Faþã de cine trebuie sã fie „miloºi, smeriþi”? De ce?
_____________________________________________________________

În ce epistole mai întâlniþi aceste îndemnuri date creºtinilor?
_____________________________________________________________

Ce se va întâmpla când chiar vom împlini aceste porunci în Biserica 
„Harul”?
_____________________________________________________________

Dar dacã nu le împlinim, ce se întâmplã? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum nu trebuie sã reacþioneze creºtinii când li se face rãu? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cu ce trebuie sã rãspundã creºtinii rãutãþilor sau ocãrilor de care au 
parte chiar în bisericã uneori?
_____________________________________________________________

La ce binecuvântare se referã Petru cã suntem chemaþi sã moºtenim?
_____________________________________________________________

Ce idee argumenteazã Petru folosind citatul din Psalmul 34:12-14?
_____________________________________________________________

Ce binecuvântãri sunt enumerate în acest citat din Psalmi? Care sunt 
condiþiile?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Simþind cu alþii accentueazã 
unitatea emoþionalã pe lângã 
cea a gândirii. Trebuie sã fim 
sensibili la sentimentele 
celorlalþi. Nimeni nu are 
dreptul la egoism în Biserica 
lui Hristos. Mântuitorul a spus 
„plângeþi cu cei ce plâng” ºi 
„bucuraþi-vã cu cei ce se 
bucurã”. Empatia este parte a 
iubirii creºtine care înnoieºte 
inima ºi o face simþitoare faþã 
de nevoile altora. 

Unde avem parte de aceste binecuvântãri, în viaþa creºtinã de pe 
pãmânt sau în rai?
_____________________________________________________________

Petru se adreseazã creºtinilor 
ºi reglementeazã relaþiile din 
biserica localã. Poftele firii 
pãmânteºti se rãzboiesc cu 
sufletul ºi în Bisericã, nu doar 
în familie, la serviciu sau în 
societate. Petru le spune 
creºtinilor atât ce sã facã, cât ºi 
ce sã nu facã. El îºi argu-
menteazã îndemnurile cu 
Scripturile evreieºti. În Noul 
Testament sunt peste douã 
sute de citate din Vechiul 
Testament ºi multe alte aluzii la 
pasaje veterotestamentare. 
Acest fapt dovedeºte cã 
revelaþia din Noul Testament nu o anuleazã pe cea din Vechiul 
Testament, ci se bazeazã pe ea ºi o completeazã, demonstrând 
continuitatea planului divin de rãscumpãrare a omului cãzut în 
pãcat.

Iubind ca fraþii înseamnã cã 
filadelfia nu trebuie sã lipseascã 
d i n  c o m u n i t a t e a  c r e º t i n ã .  
Dumnezeu ne este Tatã, iar noi ne 
suntem fraþi ºi surori unii altora. 
Iubirea frãþeascã este prima treaptã 
care dovedeºte cã acceptãm relaþia 
dintre noi în care ne-a aºezat 
Hristos, nu ultima.

Miloºi provine de la rãdãcina 
c u v â n t u l u i  „ v i s c e r a l ” .  A s t a  
înseamnã sã fii în stare de simþire 
profundã, pânã în mãruntaie. Petru 
s u g e r e a z ã  o  p r o g r e s i e  î n  

Sã fiþi cu aceleaºi gânduri nu 
înseamnã sã gândim toþi la fel, ci 
mai degrabã sã ne împãrtãºim 
gândurile cu o atitudine care 
cautã unitatea, sã gândim în 
armonie sau sã ne armonizãm 
gândurile, astfel încât sã pãstrãm 
unitatea spiritualã în Bisericã. 
Îndemnul acesta vizeazã mai mult 
atitudinea la nivelul minþii decât 
conþinutul ideatic. Esenþa gândirii 
creºtine este suficientã pentru a 
putea cultiva unitatea, armonia cu 
ceilalþi fraþi.
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intensitatea cu care ne 
împãrtãº im s imþ ir i le :  
s i m p a t i a ,  f i l a d e l f i a ,  
simþirea visceralã. Numai 
Duhul Sfânt, care pãtrunde 
adânc în fiinþa noastrã ºi 
cerceteazã inima, rinichii ºi 
mãduva poate sã ne facã în 
stare de aºa milã profundã, 
asemenea celei divine (cf. 
Osea 11:8).

Unitatea în Bisericã este datã de armonizarea gândirii ºi de 
profunzimea simþirii. Una fãrã cealaltã nu se poate. Duhul Sfânt 
poate schimba mintea ºi inima, raþiunea ºi simþirea, astfel încât 
acestea sã slujeascã unitãþii ºi nu dezbinãrii bisericii locale.

Care sunt adevãrurile biblice esenþiale care ne pot þine în unitate 
chiar dacã în alte privinþe avem pãreri diferite?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Daþi exemple de idei neimportante, dar care îi separã pe creºtini 
între ei.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum poþi disciplina mintea sã gândeascã în armonie cu ceilalþi 
credincioºi din trupul lui Hristos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum contribuie empatia la unitatea bisericii?
_____________________________________________________________

Daþi exemple concrete de situaþii în care putem dovedi cã simþim 
unii cu alþii.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Smeriþi este un termen care provine 
de la minte ºi s-ar putea traduce cu 
„minte umilã”, „gândire smeritã” sau 
„smerenie la nivelul gândirii”. Petru 
începe cu „aceleaºi gânduri” ºi 
încheie cu „smerenie la nivelul 
gândirii”. Asta nu înseamnã doar 
nivelul ideilor, ci atitudine smeritã, 
un tipar de gândire modelat de 
smerenie (în contrast cu atitudinea 
plinã de mândrie cf. Proverbe 29:23). 
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Ce ne face insensibili la nevoile fraþilor?
_____________________________________________________________

Unde a mai vorbit Petru în epistola sa de iubirea frãþeascã?
_____________________________________________________________

Cum se manifestã aceastã dragoste fraternã?
_____________________________________________________________

Ai experimentat vreodatã mila visceralã faþã cineva, sã te cutremure 
situaþia lui pânã în mãruntaie? Povesteºte grupului.
_____________________________________________________________

De ce a spus Mântuitorul sã învãþãm de la El, pentru cã El este „blând 
ºi smerit cu inima”?
_____________________________________________________________

Ce ne face sã fim aroganþi faþã de alþii, cel puþin în mintea noastrã, 
dacã nu chiar fãþiº?
_____________________________________________________________

La ce contribuie atitudinea de superioritate în bisericã, la unitate sau 
la dezbinare? De ce?
_____________________________________________________________

Cum putem cultiva o atitudine smeritã?
_____________________________________________________________

Cum se recunoaºte un om smerit în bisericã?
_____________________________________________________________

Cum afecteazã mândria relaþiile?
_____________________________________________________________

Ce poþi face tu ca sã contribui la unitatea grupului de ucenicie?
_____________________________________________________________

Dupã ce în 3:8 a îndemnat creºtinii ce sã facã, în 3:9 Petru le spune ce 
sã nu facã ºi de ce sã nu facã. Urmând modelul lui Hristos (2:21-23), 
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creºtinii nu au dreptul sã rãspundã cu aceeaºi monedã nimãnui ºi în 
niciun fel, nici în vorbã, nici în faptã.  Învãþãtura Mântuitorului e 
clarã în aceastã privinþã (cf. Matei 5:44; Luca 6:27-29). De asemenea, 
Pavel învaþã în epistolele lui la fel (cf. Rom. 12:14, 17-21). Argumentul 
din evanghelii se referã la manifestarea bunãtãþii chiar faþã de 
pãcãtoºii nevrednici (Matei 5:44-48; Luca 6:35, 36), la fel cum face ºi 
Dumnezeu, pentru ca asta sã-i aducã la pocãinþã (cf. Romani 2:4). 

Psalmul 34 citat de Petru 
aminteºte binecuvântãri 
d e  c a r e  a r e  p a r t e  
credinciosul pe pãmânt: 
„sã vadã zile bune”, „ochii 
D o m n u l u i  p e s t e  c e i  
drepþi”, „urechile Lui iau 
aminte la rugãciunile lor”. 
Aceste binecuvântãri sunt 
c o n d i þ i o n a t e  d e :  
înfrânarea limbii de la rãu 
ºi de la cuvinte înºelãtoare, 
de depãrtarea de rãu ºi 
cãutarea binelui ºi a pãcii. 

În concluzie, Petru le cere 
creºtinilor ca, pe de-o 
parte, în bisericile locale 
sã caute sã-ºi armonizeze 
modul de gândire, sã se 
iubeascã, sã empatizeze 
profund unii cu alþii ºi sã 

cultive smerenia la toate nivelurile; pe de altã parte, ei trebuie sã aibã 
grijã nu cumva sã rãspundã rãului cu rãu sau jignirilor cu jigniri, ci 
dimpotrivã sã binecuvânteze pentru cã asta este în armonie cu 
chemarea ºi caracterul creºtinului.

Moºtenirea binecuvântãrii în acest context nu se referã la 
„moºtenirea pãstratã în ceruri pentru voi”, ci la binecuvântarea de 
care avem parte chiar de pe pãmânt când urmãm modelul lui 
Hristos. Dacã nu am ºti cã astfel de reacþii contraintuitive sunt 

Argumentul lui Petru are de a face cu 
esenþa vieþii creºtine: chemarea! La 
aceasta aþi fost chemaþi… „Aceasta”, 
din punct de vedere gramatical, se 
poate referi atât la ce urmeazã (adicã, 
sã moºteniþi binecuvântarea), cât ºi la 
ce se spune înainte (adicã, la tot 
comportamentul creºtin detaliat în 
3:8-9a). Contextul susþine a doua 
variantã mai mult, pentru cã rezoneazã 
cu ce se spune în 2:21 „ºi la aceasta aþi 
fost chemaþi…”, sã urmaþi modelul lui 
Hristos, care „când era batjocorit nu 
rãspundea cu bat jocuri…”.  De 
asemenea, citarea Psalmului 34:12-14 
în 1 Petru 3:10-12 susþine interpretarea 
cã „la aceasta aþi fost chemaþi…” se 
referã la a-L imita pe Hristos când 
suntem prigoniþi, având astfel parte de 
binecuvântarea ascultãrii de El.
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rãsplãtite de Dumnezeu, nu am putea sã ni le însuºim. Totuºi, asta nu 
înseamnã cã vom fi scutiþi de suferinþã ºi încercãri.

Întregul paragraf 3:8-12 nu trebuie luat ca argument pentru 
mântuirea prin fapte bune, pentru cã Petru se adreseazã în acest text 
celor ce sunt deja mântuiþi. Însã acest pasaj întãreºte ideea cã 
ascultarea creºtinului de Dumnezeu aduce însoþirea, protecþia ºi 
binecuvântarea Lui în viaþa aceasta. Acest adevãr trebuie sã fie un 
argument puternic pentru noi sã trãim în deplinã ascultare de 
Hristos ºi nu cu jumãtãþi de mãsurã.

Ai fost rãnit vreodatã în relaþiile cu fraþii din bisericã? Ce ai simþit 
atunci?
_____________________________________________________________

Cum ai reacþionat când cineva din bisericã te-a jignit sau te-a bârfit? 
De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Scrie ce pãcate crezi cã am omite dacã ne-am înfrâna limba?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce promisiuni îþi face Dumnezeu dacã nu rãspunzi cu aceeaºi 
monedã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum afecteazã pacea din bisericã rãul pe care ºi-l fac fraþii ºi surorile 
unii altora?
_____________________________________________________________

De partea cui este Domnul atunci când doi creºtini sunt în conflict?
_____________________________________________________________

Ce rugãciuni faci atunci când te-a rãnit cineva din bisericã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



Ce poþi face dupã ce te-ai rugat pentru cel care te-a rãnit? (cf. Matei 
18)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

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

10



LECÞIA 22

1 Petru 3:13-17 Fiþi totdeauna gata 
                             sã rãspundeþi oricui… dar cu blândeþe

ªi cine vã va face rãu, dacã sunteþi plini de râvnã pentru bine? 

Chiar dacã aveþi de suferit pentru neprihãnire, ferice de voi! 
„N-aveþi nici o teamã de ei, ºi nu vã tulburaþi! 
Ci sfinþiþi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” 

Fiþi totdeauna gata sã rãspundeþi oricui vã cere socotealã 
de nãdejdea care este în voi; 
dar cu blândeþe ºi teamã, 
având un cuget curat;

pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastrã bunã în Hristos, 
sã rãmânã de ruºine tocmai în lucrurile în care vã vorbesc 
de rãu. 

Cãci este mai bine, 
dacã aºa este voia lui Dumnezeu, 

sã suferiþi pentru cã faceþi binele 
decât pentru cã faceþi rãul! 

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

Cu acest paragraf, Petru începe o nouã secþiune dedicatã temei 
persecuþiei creºtinilor de cãtre necredincioºi. Deºi a mai abordat 
tangenþial aceastã temã (cf. 1:6; 2:12, 15, 19; 3:1, 9) corelatã cu alte 
subiecte, de data aceasta persecuþia pentru credinþã este subiectul 
central. 

Ce rãspuns aºteaptã întrebarea retoricã a lui Petru din 3:13?
_____________________________________________________________

Dacã totuºi normalitatea este rãsturnatã, ce trebuie sã facã creºtinii 
care suferã în ciuda faptului cã ei sunt plini de râvnã pentru bine?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Unde în Noul Testament mai sunt numiþi „fericiþi” cei care suferã 
pentru neprihãnire?
_____________________________________________________________

Sunt normale teama ºi tulburarea când faci bine ºi totuºi ai de suferit? 
De ce?
_____________________________________________________________

Care este antidotul lui Petru pentru teamã ºi tulburare? (3:15)
_____________________________________________________________

Ce înseamnã „sfinþiþi în inimile voastre pe Hristos ca Domn”?
_____________________________________________________________

Cum te poþi pregãti ca sã faci faþã întrebãrilor când þi se cere 
socotealã de credinþa ta?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum trebuie sã rãspundem celor ce ne chestioneazã? De ce?
_____________________________________________________________

Cum pot rãmâne ei de ruºine dacã noi rãspundem ce trebuie ºi cum 
trebuie?
_____________________________________________________________

De ce uneori este voia lui Dumnezeu sã suferim pentru cã facem 
binele?
_____________________________________________________________

Unde ai mai întâlnit adevãrul acesta în epistola lui Petru?
_____________________________________________________________

În pasajul anterior, Petru i-a sfãtuit pe creºtini sã nu rãspundã cu rãu 
la rãu, nici în bisericã, nici în afara ei. Paragraful acesta începe cu o 
întrebare retoricã, prin care Petru exprimã aºteptarea normalã în 
privinþa suferinþei: Cine vã va rãni, dacã voi sunteþi plini de zel 
pentru bine? Rãspunsul aºteptat este: Nimeni! Acesta este 
standardul conºtiinþei lãsate de Dumnezeu. Nu este normal sã fii 
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Sfinþiþi în inimile voastre pe Hristos 
ca Domn! Ce legãturã are asta cu frica 
de cei care ne prigonesc pentru 
neprihãnire? Alternativa la fricã este sã-þi 
concentrezi atenþia asupra altcuiva, nu 
asupra acelora de care îþi este fricã. 
Expresia folositã de Petru poate fi 
corelatã cu Isaia 8:12-13, poate chiar este 
citat ºi adaptat acest text: Sfinþiþi însã pe 
Domnul oºtirilor. De El sã vã temeþi ºi sã 
vã înfricoºaþi. Contrastul din Isaia 8:12-
13 este între frica pe care o are poporul ºi 
adevãrata fricã pe care ar trebui s-o aibã. 
Petru foloseºte acest contrast ºi îi 
îndeamnã pe creºtini sã nu se teamã de 
cei care îi prigonesc, ci sã se teamã de 
Domnul. A-L sfinþi pe Hristos ca Domn 
înseamnã a crede cu tãrie cã El este 
D o m n u l  c a r e  c o n t r o l e a z ã  
circumstanþele ºi nu ceilalþi domni care 
î i  persecutã.  Aceastã încredere 
puternicã în inimã ne ajutã sã nu ne 
înfricoºãm de oamenii care ne fac rãu.

rãnit dacã faci ce este bine. În mod normal cine face binele este 
rãsplãtit, iar cine face rãu este pedepsit.

Însã versetul urmãtor 
începe cu expresia 
„chiar dacã”… Nu e 
normal sã suferiþi pentru 
cã sunteþi neprihãniþi, 
d a r  c h i a r  d a c ã  s e  
întâmplã asta, ferice de 
voi… Expresia folositã 
de Petru este aceeaºi cu 
c e a  f o l o s i t ã  d e  
Mântuitorul în predica 
de pe munte (Matei 5:10-
12), care înseamnã ºi 
b i n e c u v â n t a þ i  
( s u n t e þ i ) …  E s t e  
binecuvântarea care 
vine în acelaºi timp cu 
s u f e r i n þ a  p e n t r u  
neprihãnire, nu dupã 
aceea. În momentul în 
care suferiþi pentru 
neprihãnire sunteþi ºi 
sub binecuvântarea 
specialã a lui Dumnezeu. 

Asta nu înseamnã cã nu apar în acele momente emoþii de teamã sau 
neliniºte, nu vã temeþi de ei ºi nu vã tulburaþi. De aceea, Petru îi 
avertizeazã sã nu se lase copleºiþi de fricã ºi panicã. Cine erau ei? Nu 
ºtim exact… Dar mai importantã este soluþia pe care le-o dã Petru, 
alternativa la fricã. Petru foloseºte un contrast: Nu vã temeþi de ei… 
Nu vã tulburaþi… Ci sfinþiþi pe Hristos în inima voastrã ca Domn.

Care sunt oamenii de care îþi este fricã? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Ce relaþii te tulburã în prezent?
_____________________________________________________________

Cum poþi sã Îl faci pe Isus mai prezent în mintea ta decât oamenii de 
care îþi este fricã?
_____________________________________________________________

Te-ai simþit vreodatã binecuvântat când ai suferit pentru 
neprihãnire? Povesteºte.
_____________________________________________________________

C r e º t i n i i  t r e b u i e  s ã  f i e  
întotdeauna  pregãt i þ i  sã  
rãspundã oricui la întrebãri care 
vizeazã nãdejdea creºtinã. 
Nãdejdea care este în voi se 
referã la ceva interior care ne face 
diferiþi (cf. 4:4). Când se uitã la 
creºtini, oamenii rãi trebuie sã 
rãmânã intrigaþi de ceva, sã vadã 
ceva diferit care sã-i punã pe 
gânduri, sã-i facã sã ne cearã o 
explicaþie: De ce sunteþi diferiþi? 
Pavel este un bun exemplu în 
acest sens. El a folosit acuzaþiile 
c a r e  i  s e  a d u c e a u  c a  s ã  
mãrturiseascã evanghelia ºi 
p u t e r e a  l u i  H r i s t o s  d e  
transformare (Fapte 22:1-21; 
24:10-24; 26:1-23, 25b-29). Marile 
î m p o t r i v i r i  s u n t  º i  m a r i  
oportunitãþi de a mãrturisi 
evanghelia. Dacã nu suntem 
pregãtiþi întotdeauna le vom rata.
Trebuie sã fim gata oricând sã 

rãspundem oricui, dar nu oricum. Aceastã apãrare a noastrã 
împotriva acuzaþiilor ce ni se aduc trebuie exprimatã cu atitudinea 
potrivitã: cu blândeþe ºi teamã. Asta înseamnã cã vom vorbi 
respectuos, nu agresiv, ºi ne vom bizui mai degrabã pe Duhul de a-i 
convinge pe oponenþii noºtri decât pe abilitãþile noastre oratorice.

Dupã ce le dã o soluþie pentru 
frica din inima lor, Petru le dã ºi 
o armã pentru a lupta cu 
oponenþii lor: apologetica. 
Cuvântul apologia, tradus cu 
„sã rãspundeþi”, înseamnã „a 
apãra”,  „a rãspunde unei 
acuzaþii”. Petru nu îi îndeamnã 
p e  c r e º t i n i  d o a r  s ã - º i  
consolideze încrederea în 
H r i s t o s  î n  m i j l o c u l  
persecuþiilor, ci ºi sã apere 
credinþa creºtinã de acuzaþiile 
false care i se aduc. În primul 
secol creºtin era un drept 
cetãþenesc apologia, ºansa de a 
te apãra de acuzaþiile care þi se 
aduc. Asta face Pavel, atât în faþa 
bisericii din Corint, de exemplu 
(1 Corinteni 9:3), cât ºi în faþa 
guvernatorilor romani care l-au 
arestat (Fapte 22:1; 25:16).
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În toatã aceastã dezbatere apologeticã trebuie sã ne pãstrãm un 
cuget curat, adicã conºtiinþa nepãtatã. Întreg contextul se referã la 
abuzuri verbale la adresa creºtinilor: bârfire, vorbire de rãu. Pentru 
ca apãrarea noastrã verbalã sã aibã câºtig de cauzã la acuzaþiile 
verbale care ni se aduc, trebuie ca viaþa nostrã sã fie ireproºabilã în 
comportament. Asta nu înseamnã cã putem trãi fãrã pãcat, ci cã nu 
vom pãcãtui în mod conºtient, ci doar accidental, ºi cã ne vom pocãi 
imediat ce ne dãm seama de pãcat. Cel mai eficient mod prin care 
putem combate acuzaþiile false care ni se aduc este comportamentul 
nostru zilnic. 

Cum s-a apãrat Pavel în faþa prigonitorilor lui?
_____________________________________________________________

Cum a apãrat Pavel credinþa creºtinã? Ce înveþi de la el?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum au dat socotealã de credinþa lor cei trei tineri din Babilon în faþa 
împãratului persecutor? Ce înveþi de la ei? (Daniel 3)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum putem fi gata sã rãspundem oricui?
_____________________________________________________________

Cum te poþi pregãti ca sã ºtii ce sã rãspunzi?
_____________________________________________________________

În ce contexte putem crea astãzi dezbateri pentru apãrarea credinþei 
creºtine?
_____________________________________________________________

De ce nu putem oricum sã ne apãram credinþa, ci cu blândeþe ºi 
teamã?
_____________________________________________________________

De ce este important nu doar ce spui, ci ºi cum spui?
_____________________________________________________________
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Petru revine la o temã pe care a abordat-o tangenþial când li s-a 
adresat servitorilor, ºi anume valoarea suferinþei pe nedrept. Dacã 
aºa este voia lui Dumnezeu, ºi uneori este, mai bine sã suferim 
pentru cã facem binele decât pentru cã facem rãul (cf. 2:19-20). 
De ce este mai bine? În acest context, rãspunsul este cã o suferinþã 
nedreaptã înduratã cu rãbdare poate oferi ocazia mãrturiei creºtine 
ºi poate determina pocãinþa oponenþilor (cf. 2:12; 3:1-2). Aceastã 
interpretare este susþinutã de versetul urmãtor (3:18) care spune cã 
ºi Hristos a suferit pe nedrept, El cel neprihãnit pentru cei nelegiuiþi, 
ca sã ne aducã la Dumnezeu. (Comparaþia cu suferinþa lui Hristos 
este parþialã, pentru cã El nu a suferit doar ca mãrturie ºi încurajare 
pentru noi, ci ºi ca jertfã substituitoare pentru pãcatele noastre). 
Suferinþa dreaptã pentru fãrãdelegile sãvârºite (cf. tâlharii de pe 
cruce) cu greu poate fi o mãrturie pentru cineva, dar suferinþa pe 
nedrept poate fi o puternicã mãrturie în apãrarea credinþei creºtine 
(Coloseni 1:24; Filipeni 1:12-14).

Þi s-a întâmplat vreodatã ca adversitãþile sã îþi creeze ocazii de 
mãrturie? Povesteºte.
_____________________________________________________________

Cunoºti cazuri de prigonitori care au fost aduºi la Dumnezeu de cei 
pe care îi persecutau? Dã exemple.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum pot fi ruºinaþi prin purtarea noastrã cei care ne vorbesc de rãu 
ºi ne prigonesc?
_____________________________________________________________

De ce suferinþe ai tu parte pentru credinþa ta? De ce?
_____________________________________________________________

ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 23

1 Petru 3:18-22 Hristos a fost omorât în trup, 
                                                           dar a fost înviat în duh

Hristos, de asemenea, 
a suferit o datã pentru pãcate, 

El, 
Cel neprihãnit, pentru cei nelegiuiþi, 

ca sã ne aducã la Dumnezeu. 
El 
     a fost omorât în trup, 
     dar a fost înviat în duh, 
                     în care S-a dus sã propovãduiascã 
                                   duhurilor din închisoare, 
                                             care fuseserã rãzvrãtite odinioarã, 
                                          când îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu
                                                                                          era în aºteptare,               
                                          în zilele lui Noe, 
                                                     când se fãcea corabia, 
                                                                     în care au fost scãpate 
                                                                              prin apã 
                                                                             un mic numãr de suflete, 
                                                                                                  ºi anume opt. 

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

De ce a suferit Hristos pentru pãcate?
_____________________________________________________________

De ce este nemeritatã suferinþa lui Hristos?
_____________________________________________________________

În ce fel exemplul Lui ne ajutã pe noi azi? (comparã 3:17 ºi 3:18a)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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De ce crezi cã Petru foloseºte contrastul „trup”, „duh”? (3:18b)
_____________________________________________________________

Care era starea omenirii în vremea lui Noe? (vezi Geneza 6:1-14)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum a pedepsit Dumnezeu oamenii din vremea lui Noe? (cf. 2 Petru 
2:5)
_____________________________________________________________

Cine ºi cum a fost salvat?
_____________________________________________________________

Este foarte important pentru 
înþelegerea corectã a acestui 
pasaj foarte dificil (cel mai dificil 
de interpretat din toatã epistola) 
sã observãm cã Petru continuã în 
3:18 ideea din 3:17. Uneori voia 
lui Dumnezeu este sã suferim 
chiar dacã facem binele, dupã 
cum a fost voia Lui ca Hristos sã 
sufere în mod nedrept, „El, cel 
n e p r i h ã n i t ,  p e n t r u  c e i  
nelegiuiþi”. Suferinþa Lui are 
sens pentru cã, prin ispãºirea 
fãcutã „pentru pãcate”, El a reuºit 
„sã ne aducã la Dumnezeu”. El a 
murit „o datã pentru pãcate”, ceea ce înseamnã cã moartea Lui este 
completã ºi suficientã pentru împãcarea noastrã cu Dumnezeu (cf. 
Evrei 7:26-27; 9:11-12, 24-26; 10:12). El a suferit o singurã datã în trup, 
ca sã ne ofere mântuirea de pãcate pentru totdeauna.

Expresia în trup se referã la etapa întrupãrii lui Hristos pe pãmânt, la 
lucrurile vizibile, fizice, care aparþin lumii prezente în contrast cu 
expresia în spirit, care se referã la lucrurile invizibile din lumea 
spiritualã, care þin mai ales de ceruri ºi de veacul care va veni (cf. 4:6; 
Matei 26:41; Ioan 3:6; 1 Timotei 3:16). 

Pasajul care urmeazã (3:18b-20) 
este cel mai dificil de interpretat 
din cauza expresiei „s-a dus sã 
propovãduiascã duhurilor din 
î n c h i s o a r e ” .  P e n t r u  a - l  
interpreta corect trebuie sã 
þinem cont de contextul 
imediat ºi de contrastul pe care 
Petru îl subliniazã. Contextul 
imediat este cel al suferinþei 
prezente în trup pentru o cauzã 
spiritualã (vezi 3:17-18a ºi 4:1-2). 
Contrastul este între expresiile 
„în trup” ºi „în duh” (3:18b).
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Cine sunt aceste „spirite din 
închisoare”?
Necredincioºii care au murit?
Necredincioº i i  Vechiului  
Testament care au murit?
Îngerii cãzuþi?

Petru le spune creºtinilor 
care sufereau fizic pentru 
credinþa lor spiritualã, cã ºi 
Domnul nostru Isus Hristos a 
suferit cât a fost în trupul 
fizic ºi chiar a fost omorât, de 
dragul câºtigului spiritual, 
veºnic („ca sã ne aducã pe noi 
la Dumnezeu”). De aceea, 
creºtinii nu trebuie sã se 
mire cã ºi lor li se întâmplã la 
fel, pentru cã El ne-a chemat 
sã cãlcãm pe urmele Lui. 

Pronumele relativ „în care” 
face referire la expresia 
anter ioarã  „ în  duhul” .  
Aceasta poate fi interpretatã 
în cel puþin douã moduri: 
Hristos în starea de dupã 
înviere s-a dus sau Hristos în 

domeniul spiritual în care a fost ºi înviat s-a dus... Petru foloseºte 
frecvent pronumele „care” sau „în care” pentru a face tranziþia spre 
alt subiect. Hristos a fost înviat în sfera spiritualã a Duhului (4:18) ºi 
de asemenea a mai fãcut ceva tot în dimensiunea spiritualã (4:19-20): 
S-a dus ºi a propovãduit duhurilor din închisoare. În zilele lui 
Noe. Petru aduce în discuþie un alt model de credincios persecutat 
pentru mãrturia lui. 

Textul ridicã urmãtoarele întrebãri ºi 
variante de rãspuns posibile, dupã cum 
observã W. Grudem în studiul sãu: 

Un alt contrast din aceste versete 
este între expresiile „a fost 
omorât” ºi „a fost înviat”. De ce a 
putut fi omorât? Pentru cã era 
întrupat, era în carne ºi oase pe 
tãrâmul nostru terestru. Cum fost 
înviat? Prin Duhul, în sfera lumii 
spirituale. Hristos a fost înviat în 
domeniul spiritual al activitãþii 
Duhului Sfânt. Tãrâmul spiritual 
este în Biblie tãrâmul a ceea ce este 
veºnic, permanent. Acest contrast 
este în armonie cu întregul 
epistolei care pune adesea în 
contrast suferinþa temporarã ºi de 
micã importanþã din lumea aceasta 
în raport cu moºtenirea veºnicã din 
lumea viitoare (1:6-7, 8, 11, 13, 23; 
2:11; 3:3-4, 14; 4:1-2, 6, 13, 14, 19; 
5:1, 4, 10). 
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Când a predicat Hristos?
În zilele lui Noe?
Între moartea ºi învierea Sa?
Dupã înviere?

Ce a predicat Hristos?
A doua ºansã de pocãinþã?
Completarea lucrãrii de 
rãscumpãrare?
Condamnarea finalã?



În urma analizei termenilor rãmân douã posibile interpretãri, care 
dau evident rãspunsuri diferite celor trei întrebãri de mai sus:

1. Dacã „duhurile din închisoare” sunt îngerii cãzuþi din vremea lui 
Noe, atunci mesajul proclamat este victoria deplinã a lui Hristos 
asupra lui Satan, iar coborârea înseamnã cã Hristos dupã înviere sau 
între moarte ºi înviere a coborât în iad. Acestã interpretare ar fi o 
încurajare pentru creºtinii care suferã acum în trup, ºtiind cã 
Hristos este victorios în lumea spiritualã ºi le va face ºi lor dreptate. 
Însã aceastã interpretare are ºi obiecþiile ei.

2. Dacã „duhurile din închisoare” sunt ale oamenilor rãzvrãtiþi din 
vremea lui Noe, atunci mesajul proclamat de Hristos este chemarea 
la pocãinþã, iar El l-a proclamat în mod spiritual prin Noe, în vremea 
cât construia arca. Aceastã interpretare este mai bine susþinutã de 
contextul imediat ºi de contextul epistolelor lui Petru, deºi nu este 
lipsitã de obiecþii. Dacã aceasta este interpretarea corectã, atunci 
Noe este un exemplu pentru creºtinii batjocoriþi. Aºa cum Duhul lui 
Hristos proclama prin Noe, tot aºa proclamã ºi ei pocãinþa. Dupã 
cum majoritatea era batjocoritoare ºi doar un mic numãr a fost 
salvat, tot aºa era ºi cu creºtinii din primul veac. Aºa cum pe vremea 
lui Noe rãbdarea lui Dumnezeu era în aºteptare, tot aºa ºi în vremea 
lor. Iminenþa judecãþii ºi a pedepsei divine din vremea lui Noe era 
aidoma ºi în primul secol creºtin.

W. Grudem analizeazã termenii: spirite/duhuri, închisoare, 
rãzvrãtite etc. ºi conchide, pe baza analizei folosirii acestor termeni 
atât în 1 Petru cât ºi în apocrifa 1 Enoh, cã spiritele se pot referi atât 
la îngeri, cât ºi la oamenii care acum sunt doar spirite, dar care erau 
în carne ºi oase pe vremea lui Noe. Doar contextul mai larg poate 
decide care e varianta potrivitã. 

Contextul cuprinde patru expresii/propoziþii scurte explicative: 
- fuseserã rãzvrãtite odinioarã, 
- când îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu era în aºteptare
- în zilele lui Noe
- când se fãcea corabia

Analiza acestor patru propoziþii scurte care definesc contextul 
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Î n  c o n c l u z i e ,  d a c ã  
duhurile din închisoare 
s u n t  a l e  o a m e n i l o r  
rãzvrãtiþi din vremea 
propovãduirii lui Noe, ºi 
dacã mesajul proclamat 
este cel al pocãinþei, mai 
rãmâne întrebarea: Când 
a propovãduit Hristos 
pocãinþa rãzvrãtiþilor 
din vremea lui Noe? 

Dacã textul se referã 
la oamenii rãzvrãtiþi 
cãrora le-a predicat 
Noe în timp ce fãcea 
corabia ºi rãbdarea lui 
Dumnezeu era în 
aºteptare, atunci care 
a  f o s t  m e s a j u l  
proclamat? 

expresiei „duhurilor din închisoare” susþine ipoteza cã aceste spirite 
din închisoare sunt mai degrabã duhurile oamenilor rãzvrãtiþi din 
vremea lui Noe, decât îngerii cãzuþi.

În 2 Petru 2:5 acelaºi autor spune despre 
Noe cã a fost un „propovãduitor al 
neprihãnirii”. Dacã þinem cont cã 
îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu era în 
aºteptare ºi cã sufletele erau rãzvrãtite, 
este clar cã mesajul proclamat trebuie sã fi 
fost o chemare la pocãinþã. Tot Petru 
afirmã în 2 Petru 3:9 cã Domnul nu 
întârzie, ci are o îndelungã rãbdare pentru 
cã „doreºte ca niciunul sã nu piarã, ci toþi 
sã vinã la pocãinþã”.

Pentru a înþelege corect când a 
predicat Hristos pocãinþa rãzvrãtiþilor 
din vremea lui Noe, trebuie sã revenim 
la contrastul din 3:18 „omorât în trup” 
ºi „înviat în duh” ºi sã înþelegem în 
lumina aceasta 3:19 „în care s-a dus…”. 
Aºa cum s-a explicat deja contrastul 
face diferenþa dintre sfera materialã a 
existenþei ºi domeniul spiritual. În 
acest context, Petru spune cã „în mod 
spiritual prin Duhul” Hristos a 
propovãduit duhurilor din închisoare; 
„în care” adicã „în spiritul noii ere 

escatologice, în sfera lucrãrii Duhului Sfânt dupã învierea lui 
Hristos”. Acestã interpretare este susþinutã ºi cu ce spune Petru în 
1:11 cã „Duhul lui Hristos care era în ei” îi îndemna pe prorocii 
Vechiului Testament sã caute ºi sã cerceteze… 

Geneza 6:5-13 spune clar cã rãzvrãtirea ºi rãutatea oamenilor a 
generat potopul ºi nu îngerii cãzuþi. Scrierile evreieºti extrabiblce 
confirmã cã Noe a fost batjocorit de semenii lui. Ei sunt cei rãzvrãtiþi, 
care în vremea lui Petru erau duhuri în închisoare. De asemenea, 
textul 1 Petru 4:6 poate fi cel mai bine înþeles la fel: evanghelia a fost 
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propovãduitã celor morþi, adicã celor ce acum sunt morþi, dar când 
erau vii au auzit evanghelia. 

Crezul creºtin de dupã anul 390 d.H. afirmã cã „Hristos a pãtimit sub 
Ponþiu Pilat , a fost crucificat, a murit, a fost îngropat ºi a coborât în 
iad, iar a treia zi a înviat”. Pavel nu afirmã acest lucru: el spune cã a 
murit dupã Scripturi, a fost îngropat ºi a înviat a treia zi dupã 
Scripturi, apoi s-a arãtat celor în viaþã. (cf. 1 Corinteni 15:1-5). De 
asemenea, împotriva ideii coborârii lui Hristos în iad putem cita 
Luca 23:43; Ioan 19:30, deºi unii o susþin cu texte ca Fapte 2:27,31; 
Romani 10:7 sau Efeseni 4:8, 9. Aceastã învãþãturã a coborârii lui 
Hristos în iad nu poate fi susþinutã temeinic cu scrierile Noului 
Testament. 

Dacã Hristos s-ar fi dus dupã înviere sã predice pocãinþa în iad, de ce 
doar celor rãzvrãtiþi din vremea lui Noe ºi nu tuturor? Aceastã 
obiecþie nu poate fi depãºitã, aºa cã ne mai rãmâne interpretarea cã 
El a predicat în vremea lui Noe. Se putea gândi Petru cã Hristos a 
predicat prin Noe? Pe baza afirmaþiilor lui Petru din 1 Petru 1:11 în 
care el afirmã cã Duhul lui Hristos era în profeþii Vechiului 
Testament ºi a celor din 1 Petru 2:5 în care îl numeºte pe Noe un 
predicator al neprihãnirii, pare posibil ca Petru sã fi gândit cã Hristos 
predica pocãinþa prin Noe în generaþia potopului. Noe ºi un mic 
numãr de salvaþi înconjuraþi de o întreagã generaþie de rãzvrãtiþi se 
potrivea foarte bine cu contextul primilor creºtini cãrora le scrie 
Petru. Asta era o încurajare pentru destinatarii lui Petru, care într-un 
mediu ostil trebuiau sã proclame pocãinþa ºi judecata lui Dumnezeu. 
Asemenea lui Noe ei erau puþini, dar Dumnezeu îi va salva. Duhul lui 
Hristos care a propovãduit prin Noe, propovãduieºte ºi prin ei. 

Textul poate fi parafrazat aºa: „În mod spiritual, prin Duhul care L-a ºi 
înviat din morþi, Hristos s-a dus ºi a predicat prin Noe acelora care 
acum sunt duhuri în închisoarea iadului. Asta s-a întâmplat odinioarã 
pe când ei erau rãzvrãtiþi, când rãbdarea lui Dumnezeu era în 
aºteptare ºi în timp ce Noe construia arca de salvare.” Întrebarea este: 
De ce nu a spus-o Petru direct aºa? Probabil cã destinatarii lui au 
înþeles, chiar dacã el n-a spus-o direct. Pentru ei acest adevãr al 
Vechiului Testament actualizat pentru vremea lor era o mare 
încurajare sã mãrturiseascã fãrã teamã într-un mediu ostil, aºa cum a 

22



fãcut-o Noe; sã-i asigure cã deºi ei sunt un mic numãr în raport cu 
majoritatea, Dumnezeu îi va salva; sã le aminteascã de judecata finalã 
care va veni, aºa ca în vremea lui Noe (cf. 1 Petru 4:5, 7; 2 Petru 2:5; 
3:5-10). Noe este un model de credincios care a „fost gata sã dea 
socotealã despre nãdejdea” care era în el. La fel cum Hristos era în 
Noe ºi îl întãrea în mãrturie, la fel Hristos este în ei ºi îi va întãri în 
proclamarea evangheliei ºi în chemarea la pocãinþã; dupã cum 
afirmã ºi Pavel: „noi suntem împuterniciþi ai lui Hristos ca ºi cum 
Dumnezeu ar îndemna prin noi… împãcaþi-vã cu Dumnezeu” (2 
Corinteni5:19-20). Dupã cum în vremea lui Noe rãbdarea lui 
Dumnezeu era în aºteptare, tot aºa ºi acum El „nu întârzie… ci are  
îndelungã rãbdare pentru voi” ºi vã cheamã la pocãinþã (2 Petru 3:9).

Corabia în care au fost scãpate prin apã un mic numãr de 
suflete… Noe ºi familia lui nu au fost scãpaþi doar din apele potopului, 
ci „prin apã” (cf. Geneza 7:13, 17, 18). Corabia a fost ridicatã de ape, a 
plutit cu ajutorul apei deasupra pãmântului inundat.  Expresia prin 
apã îl ajutã pe apostolul Petru sã facã tranziþia spre un alt subiect, ºi 
anume „botezul” creºtin. Acest subiect va fi discutat în lecþia viitoare. 

De ce crezi cã Isus comparã vremea sfârºitului cu „zilele lui Noe” 
(Luca 17:26-30)?
_____________________________________________________________

Ce asemãnãri vezi între vremea lui Noe ºi zilele noastre?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este cel mai important ºi necesar mesaj de proclamat oamenilor 
rãzvrãtiþi?
_____________________________________________________________

În ce pasaje Isus vorbeºte despre „cei puþini salvaþi” ºi „cei mulþi 
pierduþi”?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este „arca salvatoare” pentru noi azi?
_____________________________________________________________

23



De ce a fost nevoie ca Hristos sã moarã în trup ca sã „ne aducã la 
Dumnezeu”?
_____________________________________________________________

Ce suferinþe meritã sã înduri, dacã prin ele se întorc alþii la 
Dumnezeu?
_____________________________________________________________

De ce Petru nu aminteºte de învierea în trup, ci în duh, cu toate cã 
Isus a înviat în trup?
_____________________________________________________________

Care este diferenþa între domeniul fizic al existenþei ºi cel 
duhovnicesc?
_____________________________________________________________

Unde se duce bãtãlia creºtinã?
_____________________________________________________________

De ce pentru înviere duhovniceascã e nevoie de moarte trupeascã?
_____________________________________________________________

Cum ne împiedicã firea pãmânteascã vie sã trãim prin Duhul?
_____________________________________________________________

Ce trebuie sã facem cu firea pãmânteascã ca sã nu ne împiedice în 
proclamarea creºtinã? Cum?
_____________________________________________________________
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ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare
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LECÞIA 24 

1 Petru 3:21-22 Botezul… nu este o curãþire… 
                                               ci mãrturia unui cuget curat

Icoana aceasta închipuitoare 
vã mântuieºte acum pe voi, 

ºi anume 
botezul, care 

nu este o curãþire de întinãciunile trupeºti, 
ci mãrturia unui cuget curat 
                 înaintea lui Dumnezeu, 

prin învierea lui Isus Hristos, 
         care stã la dreapta lui Dumnezeu, 

dupã ce s-a înãlþat la cer, 
      ºi ªi-a supus îngerii, 
                       Stãpânirile ºi puterile. 

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

Ce legãturã poate fi între botezul creºtin ºi salvarea lui Noe „prin 
apã”? (3:20b-21a)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce este ºi ce nu este botezul?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Poate botezul sã mântuiascã? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

La ce vârstã poate cineva sã cearã curãþirea conºtiinþei de pãcate? De 
ce?
_____________________________________________________________
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Unde este acum Hristos care a suferit pentru pãcatele noastre pe 
nedrept în trup ºi care a fost înviat în duh?
_____________________________________________________________

Ce îi aºteaptã în viitor pe creºtinii care acum suferã în trup pentru 
credinþa lor? Argumentaþi cu pasaje biblice.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În ce fel ne ajutã victoria lui Hristos asupra domniilor spirituale în 
lupta noastrã spiritualã?
_____________________________________________________________

Botezul prin scufundare completã în 
apã este asemãnat cu apele potopului. 
Apa botezului, la fel ca ºi apa 
potopului, vorbeºte despre judecata 
lui Dumnezeu asupra pãcatului. Plata 
pãcatului e moartea, ºi noi, prin botez, 
am murit ºi am fost îngropaþi cu 
Hristos (Romani 6:4), recunoscând cã 
meritam moartea pentru pãcatele 
noastre. Ieºirea din apã la botez 
înseamnã cã dupã ce am murit cu 
Hristos, am ºi înviat împreunã cu El 
(Romani 6:4). Dar în contextul 
analogiei cu potopul, se poate spune 
cã ieºire din apã „înviaþi”, în viaþã ºi la o 
v i a þ ã  n o u ã  î n s e a m n ã  c ã  a m  
supravieþuit judecãþii divine, fiind „în 
Hristos”, dupã cum Noe era în arcã. 

De ce zice Petru cã botezul… vã mântuieºte acum pe voi… Are 
botezul o putere magicã de a mântui pe cineva? Nicidecum. Petru 
creeazã din nou (pentru a câta oarã) un contrast pentru a sublinia un 
adevãr spiritual. Contrastul între ce este ºi ce nu este botezul în 
economia mântuirii. Botezul „nu este o curãþire de întinãciunile 
trupeºti”, ci „mãrturia unui cuget curat”. Contrastul este între ce este 
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C u v â n t u l  t r a d u s  d e  
Cornilescu cu „icoana” 
(antitupos)  se regãseºte 
doar de douã ori în Noul 
Testament ºi înseamnã 
„arhetipul”, „conform cu 
imaginea aceasta”, „chipul” 
(Evrei 9:24). Petru vrea sã 
spunã cã în acelaºi chip, 
cum Noe ºi ai lui au fost 
salvaþi prin apã, tot aºa ºi 
voi sunteþi salvaþi/mântuiþi 
prin ceea ce reprezintã 
botezul în apã. Apoi Petru 
explicã ce NU reprezintã, 
ºi ce reprezintã botezul 
creºtin. 



exterior, trupesc, din lumea fizicã, vizibil înaintea oamenilor ºi ceea 
ce este interior, cugetul, conºtiinþa, nevãzutul, spiritualul din lumea 
lui Dumnezeu. Aºadar, botezul vã mântuieºte acum pe voi, nu prin 
ceremonia fizicã exterioarã, ci prin realitatea spiritualã interioarã pe 
care o reprezintã. 

Astfel ,  realitatea din spatele 
botezului poate fi „mãrturisirea 
publicã a faptului cã am o conºtiinþã 
curãþitã de pãcate, datoritã credinþei 
mele în ce a fãcut Hristos la cruce”. 
Dar, de asemenea, poate fi ºi 
mãrturia faptului cã eu îi cer lui 
Hristos sã mã curãþeascã, îi cer o 
conºtiinþã curatã. Botezul poate fi 
vãzut ca o rugãciune: „Doamne, aºa 
cum eu intru în apã ºi mã curãþesc de 
murdãriile trupeºti prin spãlare, tot 

aºa intrã te rog în interiorul meu, ºi curãþeºte-mi conºtiinþa de pãcate 
(Evrei 9:14; 10:22), spalã-mã de pãcate prin moartea lui Hristos ºi dã-
mi o viaþã nouã prin învierea lui Hristos.” Aºa poate fi înþeles ºi apelul 
aceluiaºi apostol Petru în ziua Cincizecimii: „Pocãiþi-vã ºi fiecare din 
voi sã fie botezat spre ierarea pãcatelor voastre!”. Botezul ilustreazã 
pocãinþa ºi iertarea pãcatelor. 

Astfel, botezul este corect administrat dacã cel botezat este suficient 
de matur încât sã-i cearã lui Dumnezeu curãþirea conºtiinþei de 
pãcat, în virtutea învierii lui Isus 
Hristos.

Hristos stând la dreapta Tatãlui este o 
expresie des întâlnitã în Noul 
Testament ºi înseamnã cã are 
autoritate deplinã în ceruri ºi pe 
pãmânt, cã toate domniile ºi puterile 
îi sunt supuse. Mai mult decât atât, 
domnia Lui deplinã anticipeazã ºi 
domnia noastrã împreunã cu El (cf. 1 
Tesaloniceni 4:17; Apocalipsa 2:26-
27; 3:21). 
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Mãrturia  unui cuget  
curat… Cuvântul tradus de 
Cornilescu prin „mãrturia” 
apare doar aici în tot Noul 
Testament ºi poate însemna 
„mãrturie”, „profesiune de 
c r e d i n þ ã ”  s a u  „ a p e l ” ,  
„cerere”, „rãspuns la un 
demers”. 

Petru încheie cu imaginea 
Hristosului înãlþat în ceruri, 
„care stã la dreapta lui 
Dumnezeu”, dupã ce a 
supus „îngerii, stãpânirile ºi 
puterile”.  Expresia „a sta la 
dreapta regelui” însemna în 
Antichitate „a acþiona cu 
autoritatea ºi  puterea 
regelui” (cf. Psalmi 110:1; 
Efeseni 1:20-21). 



Petru se concentreazã în acest pasaj asupra domniei lui Hristos 
asupra puterilor spirituale: îngeri, stãpâniri, puteri. Toate aceste 
denumiri pot fi asociate atât cu fiinþele spirituale angelice, cât ºi cu 
cele demonice. În contextul discuþiei despre proclamarea ºi 
apãrarea credinþei creºtine într-un mediu ostil, victoria supremã a lui 
Isus este o mare încurajare. 

Cum ai luat decizia de a te boteza? Povesteºte grupului.
_____________________________________________________________

Ce înseamnã botezul pentru tine?
_____________________________________________________________

S-a schimbat înþelegerea asupra botezului faþã de atunci când te-ai 
botezat? Cum?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt condiþiile necesare pentru ca botezul sã fie valid? 
Argumenteazã cu texte biblice.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce botezul nu ne mântuieºte?
_____________________________________________________________

Ce urmeazã pentru un creºtin dupã botez?
_____________________________________________________________

De ce unii creºtini devin pasivi în viaþa creºtinã dupã botez?
_____________________________________________________________
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ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare
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LECÞIA 25 

1 Petru 4:1-6 Înarmaþi-vã cu acelaºi fel de gândire

Astfel dar, 
fiindcã Hristos a pãtimit în trup, 
          înarmaþi-vã ºi voi cu acelaºi fel de gândire. 
               Cãci Cel ce a pãtimit în trup, 
                            a sfârºit-o cu pãcatul; 
                                      pentru ca, în vremea 
                                                 care-i mai rãmâne de trãit în trup,
                                                       sã nu mai trãiascã 
                                                          dupã poftele oamenilor,
                                                          ci dupã voia lui Dumnezeu. 

Ajunge, în adevãr, 
cã în trecut 

aþi fãcut voia Neamurilor, 
ºi aþi trãit în desfrânãri, 
                  în pofte, 
                  în beþii, 
                  în ospeþe, 
                  în chefuri 
                 ºi în slujiri idoleºti neîngãduite. 

De aceea 
se mirã ei cã 

nu alergaþi împreunã cu ei la acelaºi potop de desfrâu, 
ºi vã batjocoresc. 
Dar au sã dea socotealã 

înaintea Celui ce este gata sã judece viii ºi morþii. 
             Cãci tocmai în vederea aceasta 
                     a fost vestitã Evanghelia ºi celor morþi, 
                               pentru ca sã fie judecaþi
                                                       ca oameni în trup, 

        dar sã trãiascã 
                 dupã Dumnezeu, în duh. 
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ADEVÃRUL APROFUNDAT ºi APLICAT
Harul în adâncime ºi în acþiune (Ezra 7:10; Iacov 1:25)

Cum trebuie sã gândim despre suferinþa în trup?
_____________________________________________________________

Cum ne ajutã suferinþa s-o sfârºim cu pãcatul?
_____________________________________________________________

În ce constã „voia lui Dumnezeu” ºi „voia neamurilor”?
_____________________________________________________________

De ce se mirã cei necredincioºi când vãd modul nostru de gândire?
_____________________________________________________________

De ce un credincios nu se mai duce la „chefuri, beþii, desfrânãri etc.”?
_____________________________________________________________

De ce nu ne pot înþelege ºi ne batjocoresc cei necredincioºi?
_____________________________________________________________

Cine îi va judeca?
_____________________________________________________________

Cum ne poate salva predicarea evangheliei de judecatã?
_____________________________________________________________

Petru readuce în discuþie patimile lui Hristos „în trup”, adicã în 
vremea cât a fost întrupat. Petru afirmã din nou desluºit ºi fãrã 
echivoc cã a fi creºtin înseamnã a-þi asuma suferinþa cât timp trãieºti 
în trup. Fiecare creºtin trebuie sã se înarmeze cu aceastã atitudine 
faþã de suferinþã. 

Cel ce a suferit în trup a sfârºit-o cu pãcatul… Asta nu înseamnã 
cã automat suferinþa fizicã ne purificã de pãcat. Sunt mulþi oameni 
pe care suferinþa îi împinge la mai multe pãcate ºi îi face mai 
rãzvrãtiþi. Expresia „în trup” trebuie înþeleasã în contextul discuþiei 
de pânã acum (3:17-22). Suferinþa în trup la care se referã Petru este 
suferinþa pe care o experimenteazã creºtinii pentru neprihãnirea lor 
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cât trãiesc în trup, ºi pentru care vor fi rãsplãtiþi când ajung în slavã. 
Petru vrea sã spunã, în acest context, cã ei suferã pentru cã nu mai 
vor sã se complacã în acelaºi potop de desfrâu ºi pãcat, iar acesta este 
un semn bun.

Creºtinul nu mai trãieºte dupã poftele oamenilor, ci dupã voia lui 
Dumnezeu. Asta îi atrage batjocura oamenilor. Ei se mirã cã nu ne 
mai asociem cu ei la pãcat. Neînþelegând ºi neputând trãi altfel, nu le 
rãmâne decât sã vã batjocoreascã. 

Care sunt pãcatele menþionate de Petru? Se mai regãsesc ºi azi în 
viaþa oamenilor? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este voia lui Dumnezeu pentru copiii Lui în ce priveºte pãcatul?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce legãturã este între modul de gândire faþã de pãcat ºi pocãinþã?
_____________________________________________________________

De ce pocãinþa aduce suferinþa?
_____________________________________________________________

De ce unii pocãiþi nu suferã?
_____________________________________________________________

Cum poþi sã te disociezi de pãcatele societãþii, fãrã sã te retragi din 
ea?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

S-a mirat cineva de tine când te-ai pocãit cã nu mai mergi la aceleaºi 
distracþii ºi chefuri? Cum ai reacþionat?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare
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