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LECÞIA 6

1 Petru 1:13-16  Nãdãjduiþi doar în har

 De aceea, 
încingeþi-vã coapsele minþii voastre, 
fiþi treji,
 ºi 
puneþi-vã toatã nãdejdea în harul, 

care vã va fi adus, la arãtarea
                       lui Isus Hristos. 

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

Pentru cã destinatarii lui Petru sunt beneficiarii unei asemenea 
mântuiri, descrise anterior, ei trebuie sã gândeascã ºi sã se poarte ca 
atare în timpul cãlãtoriei lor pe pãmânt. În paragrafele urmãtoare ale 
epistolei sale, Petru mutã accentul de pe descrierea mântuirii pe 
imperativul acþiunii celor mântuiþi. 

De aceea se referã la „mântuirea” explicatã în versetele anterioare, 
cu aspectele ei trecute, prezente ºi viitoare (1:3-9). 

Recapitulaþi care sunt toate adevãrurile despre mântuire ºi 
mântuiþi expuse de Petru în 1:1-12.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



A c e e a º i  e x p r e s i e  
folositã de Petru este 
folositã ºi de Pavel 
când descrie armura 
creºtinului (Efeseni 
6:14): Staþi gata dar, 
a v â n d  c o a p s e l e  
încinse cu adevãrul… 
Asta înseamnã: Fiþi 
gata sã împliniþi 
adevãrul! Fiþi gata de 
acþiune!  Existã o 
bãtãlie spiritualã în 
care creºtinii sunt 
învinºi adesea: bãtãlia 
pentru împlinirea 
Cuvântului! 

Scrieþi mai jos câteva adevãruri pe care le ºtiþi din Biblie. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Scrieþi, de asemenea, cum le puteþi aplica sãptãmâna aceasta.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Rugaþi-vã cu grupul pentru a fi împlinitori ai Cuvântului, nu 
doar cunoscãtori.
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Expres ia  încingeþi -vã  coapsele  
minþiieste greu de înþeles pentru noi, 
europenii moderni. Expresia face referire 
la obiceiul oriental antic de a-ºi strânge 
mantaua lungã cu ajutorul unui brâu în 
jurul coapselor, atunci când omul simplu 
sau soldatul trebuia sã plece, sã fugã, sã 
meargã în grabã la treabã sau la luptã (cf. 1 
Regi 18:46; 2 Regi 4:29; 9:1). Ideea este de a 
trece la acþiune, aºa cum traduc unele 
variante: „Pregãtiþi-vã mintea pentru 
acþiune!”, „Fiþi gata de plecare, de acþiune!” 
(cf. Exod 12:11; Luca 12:35-36). Creºtinul 
mântuit trebuie sã fie mereu în alertã 
spiritualã, gata sã aplice Cuvântul, gata de 
acþiune acolo unde Dumnezeu îl trimite, 
pregãtit pentru lupta spiritualã.



Putem sã ne pierdem 
concentrarea spiritualã 
prin distragerea atenþiei 
de cãtre lucruri „bune”: 
cariera, posesiunile, 
i d e i l e  f i l o s o f i c e  
nebiblice, prietenii, 
diplomele, hobby-urile 
etc. Petru mai foloseºte 
acelaºi termen în 4:7 ºi 
5:8 în contextul vegherii 
în rugãciune ºi al pãzirii 
de cel rãu.

Studiaþi urmãtoarele texte biblice ºi scrieþi de ce lucruri ar 
trebui sã ne pãzim mintea ºi cum putem preveni „beþia 
spiritualã”. Care sunt influenþele care ne pot adormi sau 
atenua discernãmântul spiritual? Discutaþi ºi aplicaþi, cum 
ne putem pãzi practic de aceste influenþe.

Matei 4:19-20 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Luca 17:26-30
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Luca 21:34-36
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Expresia fiþi treji are sensul de „a 
pãstra mintea limpede, neintoxicatã cu 
vin sau alte substanþe”. Fiþi treji, adicã 
nu fiþi beþi! Textul interzice beþia prin 
bãuturi alcoolice care tulburã mintea ºi 
slãbesc capacitatea de veghere ºi alertã 
spiritualã.  De asemenea,  Petru 
condamnã ºi orice formã de intoxicare 
a  minþi i  (cu idei ,  mental i tãþ i ,  
dependenþe) ,  care  poate  s lãbi  
luciditatea spiritualã, discernãmântul, 
capacitatea de acþiune imediatã. ªi 
lenevia mentalã poate conduce, de 
asemenea, la pãcat. Petru ºtie cât de 
uºor putem fi distraºi de la cele 
spirituale prin lucrurile pãmânteºti 
(Matei 4:19; Colos. 3:2-3; 1 Ioan 2:15-17).
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Coloseni 3:2-3
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1 Ioan 2:15-17
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1 Petru 4:7
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1 Petru 5:8
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Întrucât Petru va trece la o parte aplicativã, acest apel la nãdejde este 
un punct de tranziþie cãtre restul epistolei. Dacã destinatarii lui 
Petru ºtiu adevãrurile minunate despre mântuirea lui Dumnezeu 
(1:1-12) ºi dacã vãd rãsplãtirea adusã de revenirea lui Hristos (1:13), 

Imperativul acestui verset este puneþi-vã toatã nãdejdea în 
harul… De observat cã reapare nãdejdea, despre care Petru a 
vorbit în 1:3, despre care spune cã este vie. El îi îndeamnã pe 
creºtini sã îºi punã toatã nãdejdea în harul lui Dumnezeu. Asta 
înseamnã cã nu mai este loc pentru absolut nimic de pe pãmânt 
în care creºtinii ar trebui sã-ºi punã nãdejdea: nici în bani, nici în 
relaþii, nici în copii, nici în prieteni, nici în abilitãþi etc. Creºtinul 
este omul care joacã totul pe o singurã carte: cartea harului care 
va fi adus la arãtarea lui Isus Hristos. Punct. Aceasta înseamnã o 
speranþã foarte puternicã, nu o simplã nãzuinþã, aºteptare vagã 
sau dorinþã. E vorba de o aºteptare atât de puternicã, încât poþi 
acþiona pe baza ei (Luca 6:34; Filipeni 2:19, 23). Aceastã speranþã 
puternicã nu doar ne dã putere sã aºteptãm revenirea 
Mântuitorului, ci ne determinã sã ne reordonãm prioritãþile în 
funcþie de agenda Împãrãþiei (Matei 6:19, 21, 24) ºi sã trãim în 
sfinþenie (1 Ioan 3:3). Nãdejdea creºtinã este mai mult decât o 
emoþie, este un act de voinþã care determinã acþiuni ferme. 
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Harul adus la arãtarea lui Isus 
Hristos readuce în discuþie atât 
harul din 1:1, cât ºi moºtenirea 
(1:4), lauda, slava, cinstea (1:7). 
Expresia arãtarea lui Isus Hristos 
este aceeaºi cu care se deschide 
cartea Apocalipsa. Termenul 
apokalupsei, tradus de Cornilescu 
„arãtarea” în 1 Petru 1:13 ºi cu 
„descoperirea” în Apocalipsa 1:1, 
înseamnã „dezvelirea, dezvãluirea, 
a da vãlul la o parte”. Dacã doar 
pentru viaþa aceasta ne-am pus 
încrederea în Hristos, atunci 
suntem cei mai nenorociþi dintre 
oameni, spune Pavel (1 Corinteni 
15:19). Creºtinul iubeºte venirea 
lui Hristos (2 Timotei 4:8), pentru 
cã toatã nãdejdea lui este pusã în 
harul adus de Isus atunci, la 
revenirea Sa.
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atunci vor fi gata sã lupte pentru a trãi o viaþã de sfinþenie în 
aºteptarea Mântuitorului (1:14-16).

Structura  gramaticalã  a  
versetului prezintã un ºir de 
acþiuni: pregãtiþi-vã mintea 
pentru acþiune (timpul verbal 
indicã o acþiune înaintea 
acþiunii principale); fiþi treji 
(timpul verbal indicã o acþiune 
în acelaºi timp cu acþiunea 
principalã); nãdãjduiþi cu 
totul în harul adus de Hristos 
la revenirea Lui (verbul 
p r i n c i p a l  a l  f r a z e i  l a  
imperativ). Rezultã cã Petru 
vrea sã spunã: În primul rând 
pregãtiþi-vã mintea, fiþi gata sã 
vã gândiþi la lucrãrile lui 
Dumnezeu ºi sã-L ascultaþi 
imediat când vã cheamã la 
acþiune. Apoi, în timp ce 
sunteþi într-o stare de alertã 
spiritualã, aºteptaþi cu toatã 
încrederea harul care vã va fi 
adus la revenirea lui Hristos.

Studiazã 1 Corinteni 15:19 ºi 1 Ioan 3:3. Cum poþi dovedi 
practic sãptãmâna aceasta cã Îl aºtepþi pe Hristos ºi cã asta 
este cea mai mare aºteptare a vieþii tale.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Fã o listã cu alte aºteptãri pe care le ai de la viaþa aceasta. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Cum se transformã aºteptãrile tale puse în lumina 
apocalipsei lui Isus Hristos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 7

1 Petru 1:14-16 Fiþi sfinþi!

Ca niºte copii ascultãtori, 
nu vã lãsaþi târâþi în poftele,

 pe care le aveaþi altãdatã, 
când eraþi în 

neºtiinþã. 
 Ci, dupã cum Cel ce v-a chemat este sfânt, 

fiþi ºi voi sfinþi în toatã purtarea voastrã. 
Cãci este scris: 

„Fiþi sfinþi, cãci Eu sunt sfânt”. 

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

Cum îi numeºte Petru pe destinatarii scrisorii sale?
_____________________________________________________________

Cum mai pot fi copiii, altfel decât ascultãtori?
_____________________________________________________________

De cine trebuie sã asculte copiii, în general?
_____________________________________________________________

De cine trebuie sã asculte copiii lui Dumnezeu?
_____________________________________________________________

Ce legãturã este între neºtiinþã ºi neascultare? Dar între 
ºtiinþã ºi ascultare?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este modelul de sfinþenie al creºtinului? De ce?
_____________________________________________________________



Cãutaþi pasaje din Biblie care vorbesc despre sfinþenia lui 
Dumnezeu ºi analizaþi-le.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înseamnã cã Dumnezeu este sfânt?
_____________________________________________________________

Ce înseamnã pentru un copil de Dumnezeu sã fie sfânt?
_____________________________________________________________

De ce sfinþenia pentru Dumnezeu este un atribut al 
caracterului Sãu, iar pentru credincios este un atribut al 
comportamentului?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Acestã expresie introduce al doilea imperativ practic al lui Petru 
pentru destinatarii sãi: nu vã lãsaþi târâþi în poftele… (primul fusese: 
puneþi-vã toatã nãdejdea în harul… 1:13). 

Aceastã comparaþie, Ca niºte copii ascultãtori, trebuie 
înþeleasã în relaþie cu „Dumnezeu Tatãl”, care „ne-a nãscut din 
nou” (1:2), cu „dragostea de fraþi neprefãcutã”, pe care o reclamã 
statutul de creºtin (1:22) ºi cu imaginea unor „prunci nãscuþi de 
curând”, care au nevoie de „laptele duhovnicesc ºi curat” (2:2), 
ca sã creascã sãnãtos. Contextul primului capitol este dominat 
de adevãrul mântuirii, care în complexitatea ei are ºi 
dimensiunea înfierii noastre în familia lui Dumnezeu. 
Construcþia gramaticalã este una genitivalã în original: „copii ai 
ascultãrii” (vezi expresia lui Pavel în Efeseni 2:3 „copii ai 
mâniei”). Termenul ascultare este acelaºi folosit în 1:2 ºi are 
acelaºi sens. Nu este vorba de ascultarea iniþialã de evanghelie 
spre mântuire, ci de ascultarea continuã a celor nãscuþi din nou 
prin evanghelie (cf. 1:22). Este vorba de ascultarea specificã 
relaþiei Tatã-fiu.
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P e t r u  n u m e º t e  s t a r e a  
anterioarã naºterii din nou, 
„neºtiinþã” sau „ignoranþã”. 
Asta înseamnã ignoranþã faþã 
de Dumnezeu ºi faþã de legile 
Lui (cf. Pavel în Fapte 17:30, 
31). Pentru oamenii nenãscuþi 
din nou poftele sunt cele care 
dicteazã tiparul de gândire ºi 
comportament. Este suficient 
sã observãm societatea în care 
trãim azi ºi sã vedem cã 
pasiunile pãcãtoase îi mânã 
în luptã pe cei care militeazã 
pentru legalizarea avortului, 
p r o s t i t u þ i e i ,  f a m i l i e i  
homosexuale, poligamiei etc. 

Aºadar ,  Petru î i  îndeamnã pe 
destinatarii lui: nu vã lãsaþi caracterul 
modelat de dorinþele vechi din vremea 
neºtiinþei voastre. Faptul cã Petru dã un 
astfel de îndemn înseamnã cã el ºtia cã 
aceste dorinþe pãcãtoase nu dispar 
odatã cu naºterea din nou, ci rãmân 
acolo în inima copilului nãscut din nou 
ºi pot exercita o influenþã foarte mare, 
dacã nu sunt puse sub controlul 
Duhului Sfânt. Pavel explicã ºi el cã, 
prin puterea Duhului Sfânt, creºtinul 
poate avea victorii semnificative 
asupra dorinþelor lui pãcãtoase 
(Romani 6:11-14; Galateni 5:24).

Deºi termenul original 
p e n t r u  „ p o f t e ” ,  
epi thymia ,  în  a l te  
contexte se referã ºi la 
dorinþe bune, nu doar la 
cele pãcãtoase, ori de 
câte ori îl foloseºte, 
Petru îi dã conotaþia 
negativã de dorinþe 
p ã c ã t o a s e  c a r e  î l  
îndepãrteazã pe om de 
ascultarea de legile lui 
Dumnezeu (2:11; 4:2, 3; 
2 Petru 1:4; 2:10, 18; 
3:3).

Acest al doilea îndemn, nu vã 
lãsaþi târâþi, mai apare doar o 
singurã datã în Noul Testament, în 
Romani 12:2 „Nu vã potriviþi 
chipului  veacului…” .  Ideea 
principalã este de a-þi modela 
gândirea sau viaþa dupã… sau „a 
intra în niºte tipare de gândire sau 
de comportament”. Petru vrea sã 
spunã cã ascultarea de Dumnezeu 
ºi sfinþirea vieþii sunt total 
incompatibile cu viaþa „naturalã” 
ºi dorinþele ei, a celor nenãscuþi 
din nou. Creºtinul vrea sã facã voia 
lui Dumnezeu, ceea ce este în 
contrast cu voia firii noastre 
pãcãtoase (Romani 6:12, 13).
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Ce înseamnã cã El este sfânt? 
Tot ce era declarat sfânt în 
vechiul Testament era separat 
de uzul profan ºi dedicat 
glorificãrii lui Dumnezeu 
(Exod 19:4-6; 20:11; 26:34; 
Zaharia 14:20-21). Dumnezeu 
este Cel sfânt, adicã El este 
separat complet de pãcat ºi 
dedicat glorificãrii Sale (Psalmi 
71:22; 78:41; 89:18; Isaia 1:4; 
5:19, 24; 6:3). Ideea sfinþeniei 
pentru copiii lui Dumnezeu nu 
are doar un sens general de 
separarea faþã de pãcat, ci ºi un 
sens foarte specific al separãrii 
morale de rãu ºi al dedicãrii 
pentru o viaþã de curãþie. 
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Care sunt poftele pãcãtoase pe care le aveaþi înainte de 
naºterea din nou, iar acum sunt controlate de Duhul Sfânt?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cu ce dorinþe pãcãtoase vã mai confruntaþi încã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce se poate spune despre un creºtin care ºtie ce trebuie sã 
facã ºi totuºi nu ascultã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Mãrturisiþi Domnului domeniile în care vã este greu sã 
ascultaþi. Cereþi ajutor unui credincios cu maturitate 
spiritualã în acele domenii.

Ci creazã contrast între ce s-a 
spus ºi ce urmeazã. Viaþa creºtinã 
nu este o listã de NU-uri: Nu vã 
lãsaþi târâþi în poftele de 
altãdatã etc., ci o serie de DA-uri: 
Fiþi sfinþi… Grija cea mai mare a 
creºtinului nãscut din nou nu 
este sã nu se lase modelat de 
poftele vechi, ci sã fie modelat de 
Modelul Tatãlui. Copiii învaþã 
prin imitaþie. Dupã cum Tatãl 
este sfânt, fiþi ºi voi sfânt! Acesta 
este tiparul care trebuie sã ne 
modeleze viaþa. Sfinþirea vieþii 
noastre trebuie modelatã dupã 
Sfinþenia Tatãlui, nu dupã 
standardele societãþii. Acesta 
este imperativul pentru copiii 
Aceluia pe care îngerii Îl aclamã 
neîncetat ca Sfânt: Fiþi sfinþi! 



Este de remarcat faptul cã 
Dumnezeu este sfânt în 
caracterul Lui, iar nouã ni 
se cere sã fim sfinþi în 
comportamentul nostru. 
Dumnezeu ºtie cã în starea 
pãcãtoasã de acum, pânã nu 
vom fi izbãviþi de prezenþa 
pãcatului din noi la învierea 
de apoi, noi nu putem fi 
s f inþ i  în  tota l i ta te  în  

caracterul nostru. Cei care cred ºi propovãduiesc asta se înºalã 
singuri ºi îi amãgesc ºi pe alþii. Noi suntem într-un proces de sfinþire a 
vieþii care a început la naºterea din nou ºi se va desãvârºi la revenirea 
lui Hristos, când vom fi glorificaþi.

De ce sã fie un creºtin nãscut 
din nou sfânt? Cãci este 
scris… Acesta este temeiul, 
motivaþia creºtinului, necesarã 
ºi suficientã: ESTE SCRIS. Este 
scris în natura lui Dumnezeu, 
este scris în conºtiinþa omului 
ºi este scris în Cuvântul lui 
Dumnezeu (cf. Levitic 11:44, 
45; 19:2; 20:26). Ar trebui sã fie 
suficient pentru un creºtin 
faptul cã Dumnezeu a scris în 
Cuvântul Sãu ce este bine ºi ce 
este rãu, cã El a stabilit 
adevãrul moral absolut care 
reflectã caracterul Sãu. Ce 
iubeºte El este bun, ce urãºte El 
este rãu. Copiii ar trebui sã-ºi 
imite Tatãl (Efeseni 5:1; 
Coloseni 3:9-10). A fi ca El este 
cel mai bun mod de a fi. 

Petru spune: Fiþi sfinþi în toatã 
purtarea voastrã… Cuvântul 
„ p u r t a r e a ” ,  î n  s e n s u l  d e  
comportament, este foarte des 
folosit de Petru, de opt ori din 
totalul de treisprezece ori în tot 
Noul Testament. Petru îl foloseºte 
pentru a se referi la tipare greºite 
de comportament ale celor 
necredincioºi (1:18), dar ºi pentru 
tiparele bune de comportament 
ale celor credincioºi (2:12; 3:1, 2, 
16). A fi sfânt cum este Dumnezeu 
sfânt înseamnã nu doar sã evitãm 
pãcatele exterioare, ci ºi sã 
cultivãm în inima noastrã o 
desfãtare în Dumnezeu ºi în 
sfinþenia Sa.

Care este modelul? Cel ce v-a 
chemat… Petru repetã ideea 
chemãrii de mai multe ori în 
epistola sa (2:9, 21; 3:9; 5:10; 2 Petru 
1:3) pentru a sublinia cã Tatãl a luat 
iniþiativa mântuirii noastre, El ne-a 
chemat din întuneric la luminã ºi la 
pãrtãºia cu Fiul Sãu. În pãrtãºia cu El 
este ºi cheia puterii de a fi ca El.
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Faceþi o listã cu lucruri, fapte, idei, comportamente la care aþi 
renunþat când aþi devenit creºtin.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Faceþi o listã cu lucruri, fapte, idei, comportamente cu care   
s-a înnoit viaþa dvs. dupã ce aþi fost nãscut din nou.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum putem învãþa prin imitaþie sã fim sfinþi ca Tatãl nostru?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Împãrtãºiþi grupului situaþii în care purtarea dvs. nu a fost 
demnã de un Dumnezeu sfânt.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce rol are Duhul Sfânt în sfinþirea noastrã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce rol are comunitatea creºtinã în sfinþirea vieþii noastre?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În ce domenii le este cel mai greu creºtinilor azi sã fie sfinþi în 
purtare (vorbire, finanþe, relaþii, serviciu, trafic, muncã 
etc.)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



Faceþi o listã cu pasaje biblice în care ESTE SCRIS sã fim sfinþi 
într-un anumit domeniu al comportamentului nostru (de ex. 
Efeseni 4:28 Cine fura sã nu mai fure…). Aplicaþi-le în viaþa 
dvs. ºi împãrtãºiþi grupului cât de uºor a fost.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 8
1 Petru 1:17-19 Purtaþi-vã cu fricã

ªi dacã chemaþi ca Tatã
pe Cel ce judecã 

fãrã pãrtinire 
pe fiecare dupã faptele lui, 

purtaþi-vã cu fricã în timpul pribegiei voastre; 
cãci ºtiþi cã 

nu cu lucruri pieritoare, 
cu argint sau cu aur, 

aþi fost rãscumpãraþi 
din felul deºert de vieþuire, 

pe care-l moºteniserãþi de la 
pãrinþii voºtri, 

ci cu sângele scump al lui Hristos, 
Mielul fãrã cusur ºi fãrã prihanã. 

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

Cum îl cheamã copiii nãscuþi din nou pe Dumnezeu?
_____________________________________________________________

De ce îl cheamã copiii pe tata?
_____________________________________________________________

Cum mai este numit Dumnezeu în afarã de Tatã?
_____________________________________________________________

Cum este judecata Lui?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce ar trebui sã le fie fricã copiilor de Tatãl ºi Judecãtorul 
lor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



ªi dacã chemaþi ca Tatã pe 
Dumnezeu… Petru presupune cã 
destinatarii lui sunt copiii lui 
Dumnezeu ºi cã Îl cheamã prin 
rugãciune în ajutor, aºa cum un copil 
apeleazã la tatãl lui (Romani 10:13; 1 
Corinteni 1:3; 2 Timotei 2:22). Verbul 
a chema se referã la „a chema în ajutor, 
a apela la cineva”. Timpul prezent al 
verbului indicã faptul cã era o practicã 
obiºnuitã, o marcã a creºtinului sã 
apeleze la Dumnezeu ca Tatã. 

De ce frica este pusã în relaþie cu purtarea?
_____________________________________________________________

Care trebuie sã fie motivaþia creºtinilor pentru un 
comportament sfânt?
_____________________________________________________________

Din ce ne-a rãscumpãrat Dumnezeu?
_____________________________________________________________

Prin ce ne-a rãscumpãrat Dumnezeu?
_____________________________________________________________

Cum este viaþa fãrã Dumnezeu? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum ar trebui sã fie viaþa cu Dumnezeu? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Petru continuã seria de 
i m p e r a t i v e  c a r e  s ã  
m o d e l e z e  p r a c t i c a  
creºtinã a destinatarilor 
lui. Purtaþi-vã cu fricã 
în timpul pribegiei  
voastre… Aceastã fricã de 
T a t ã l ,  c a re  j u d e c ã  
imparþial pe copiii Lui, se 
poate referi la disci-
plinarea pe care Dum-
nezeu ca Tatã o aplicã 
fiilor Lui. 

Însã Petru îi avertizeazã, cã ei care Îl cheamã pe Dumnezeu ca Tatã, 
nu trebuie sã uite cã El este ºi Judecãtor, ºi încã unul drept, imparþial, 
care judecã pe fiecare dupã fapta lui. Tatãl îi iubeºte, îi ajutã, dar 
îi ºi disciplineazã pe copiii Lui (Romani 14:12; 1 Corinteni 3:10-15;          
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2 Corinteni 5:10; Evrei 
12:4-11). În consecinþã, 
ei nu trebuie sã abuzeze 
de relaþia Tatã-fiu, ci sã 
trãiascã cu fricã, teamã 
sfântã, respect ºi gata sã 
accepte mustrarea ºi 
disciplinarea. Aºadar, 
Petru îi îndeamnã sã le 
fie fricã de disciplinarea 
lui Dumnezeu, ca încã o 
motivaþie pentru a trãi 
în sfinþenie în timpul 
pribegiei  lor  spre 
patria cereascã. 

Cãci ºtiþi… în original se continuã 
aceeaºi frazã: purtaþi-vã cu fricã în 
timpul pribegiei voastre,  ºtiind cã… 
Tatãl a plãtit un preþ atât de mare 
pentru rãscumpãrarea voastrã. 

Din ce sclavie ne-a rãscumpãrat 
Tatãl? Din felul deºert de 
vieþuire, moºtenit de la pãrinþi… Adicã dintr-un tipar de gândire ºi 
vieþuire care nu ne împlinea deloc, ci ne lãsa sufletul pustiu. 
Termenul deºert este cel folosit de Solomon în Eclesiastul ºi apare în 
1 Corinteni 15:17 ºi Tit 3:9, tradus ca zadarnice, în sensul de 
„inutile”, „fãrã sens”. O dovadã vie a convertirii este sã abandonezi 

Termenul utilizat de Petru 
pentru rãscumpãrare se 
folosea în contextul secular 
pentru situaþia în care cineva 
elibera un sclav, plãtind preþul 
pentru el, sau niºte ostatici luaþi 
de duºmani. 

Expresia în timpul pribegiei 
rezoneazã cu statutul de 
rezidenþi, pelerini, cãlãtori 
pe pãmânt spre patria de sus. 
Frica de Dumnezeu este un 
semn distinctiv al Bisericii 
Noului Testament (Fapte 5:5, 
11; 9:31; 2 Corinteni 7:11, 15 
etc.). Frica de Domnul 
dovedeºte  matur i ta tea  
bisericii ºi a credinciosului 
(2 Corinteni 7:1; Filipeni 
2:12).

Frica de Dumnezeu Judecãtorul se 
referã la judecata pe care o face 
Dumnezeu copiilor lui acum, ca sã nu fie 
condamnaþi odatã cu lumea. Judecata de 
care vorbeºte Petru nu poate fi judecata 
finalã a mâniei lui Dumnezeu, pentru cã 
ei, copiii lui Dumnezeu, nu trebuie sã 
aibã fricã de condamnarea finalã. Mai 
mult decât atât, Petru spune cã Dum-
nezeu judecã la timpul prezent, acum 
(cf. 4:14, 17). Dumnezeu ca Tatã al 
copiilor Lui nãscuþi din nou îi judecã, 
fãrã pãrtinire pe fiecare, ºi îi 
disciplineazã pentru a-i pãstra în 
ascultare.
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Petru foloseºte din nou comparaþia 
cu metale preþioase (aur, argint, 
pietre preþioase cf. 1:7) pentru a 
arãta superioritatea în valoare a 
realitãþilor spirituale faþã de cele 
materiale. Aurul ºi argintul intrã 
în categoria lucrurilor pieritoare, 
adicã trecãroare; pe când sângele 
lui Isus ºi rãscumpãrarea Lui sunt 
veºnice. 

tiparele pãcãtoase de viaþã, 
care au o mare influenþã ºi 
greutate pentru cã sunt 
moºtenite de generaþii 
întregi, au devenit tradiþii 
adânc înrãdãcinate  în  
societate. Lanþul ereditãþii ºi 
al obiceiurilor moºtenite 
este frânt în Hristos. 

Sângele lui Mesia este scump, iar Mielul este fãrã cusur ºi fãrã 
prihanã, exact cum cerea Dumnezeu ca sã poatã face ispãºire pentru 
pãcatele noastre (Exod 12:5). Prin sângele Lui avem rãscumpãrare, 
intrare liberã la Tatãl ºi iertare ori de câte ori se întâmplã sã pãcãtuim 
accidental. Acesta este preþul rãscumpãrãrii noastre, chiar viaþa 
Fiului lui Dumnezeu. Creºtinii nu trebuie niciodatã sã uite sau sã 
subestimeze preþul rãscumpãrãrii: sângele Mielului lui Dumnezeu 
(Ioan 1:31). El ne-a rãscumpãrat din robia poftelor pãcãtoase, din 
ignoranþã faþã de Dumnezeu, dintr-o viaþã iluzorie fãrã sens ºi de 
toate tarele moºtenite de la strãmoºii noºtri. El ne-a rãscumpãrat prin 
sângele lui Isus Hristos, Mielul lui Dumnezeu cunoscut înainte de 
întemeierea lumii. 

Gândeºte-te la situaþii în care nu ai acceptat mustrarea 
Tatãlui. De ce crezi cã ai respins-o?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum te disciplineazã Dumnezeu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este legãtura dintre sfinþire ºi disciplinare?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Ce înseamnã cã judecata stã sã înceapã de la Casa lui 
Dumnezeu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În ce mod preþul plãtit pentru un lucru influenþeazã grija pe 
care o avem de acel lucru? Daþi exemple, discutaþi, aplicaþi.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
Ce vei face concret sãptãmâna aceasta pentru a trãi cu grijã ºi 
cu fricã de Dumnezeu, ºtiind preþul nespus de mare plãtit 
pentru rãscumpãrarea ta? Daþi exemple, discutaþi, aplicaþi.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 

ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 9
1 Petru 1:20-21

El a fost cunoscut 
                 mai înainte de întemeierea lumii, 
   ºi a fost arãtat 
             la sfârºitul vremurilor
             pentru voi, 
                     care, prin El, 
                             sunteþi credincioºi în Dumnezeu, 
                                                        care L-a înviat din morþi, 
                                                            ºi I-a dat slavã, 
                                                                    pentru ca, credinþa ºi

nãdejdea voastrã 
                                                                                     sã fie în Dumnezeu.

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

Cine a fost cunoscut înainte de facerea lumii?
_____________________________________________________________

De cãtre cine a fost cunoscut?
_____________________________________________________________

Pentru cine a fost arãtat Mesia, Mielul, la sfârºitul 
vremurilor?
_____________________________________________________________

Ce înseamnã cã prin Hristos suntem credincioºi lui 
Dumnezeu?
_____________________________________________________________

În cine este ancoratã credinþa noastrã? Cum?
_____________________________________________________________

Dar nãdejdea noastrã?
_____________________________________________________________
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Ce legãturã este între credinþã ºi nãdejde?
_____________________________________________________________

În ce altceva îºi pun oamenii nãdejdea azi? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Mesia ca Miel  era 
cunoscut mai dinainte 
de Dumnezeu Tatãl, dar 
arãtat la sfârºitul 
vremurilor. La fel cum 
Isaac a mers cu tatãl sãu 
câteva zile fãrã sã ºtie 
cine va fi mielul de 
j e r t f ã ,  t o t  a º a  
umanitatea a trãit zeci 
de secole fãrã a ºti cine 
e s t e  M i e l u l  l u i  
Dumnezeu. Dupã cum 
Avraam ºtia de când a 

plecat de acasã cine era rânduit sã fie sacrificat, tot aºa ºi Dumnezeu 
ºtia de la început cine va rãscumpãra omul cãzut (cu deosebirea cã 
Dumnezeu cunoºtea tot ce avea sã se întâmple, iar Avraam avea încã 
destule necunoscute). 

Petru repetã ideea din 1:12, ºi anume cã Mielul cunoscut înainte de 
întemeierea lumii a fost arãtat acum pentru voi. Locul destinatarilor 
lui în planul de rãscumpãrare este unul privilegiat în raport cu 
strãmoºii lor.

Prin El, adicã prin Isus Mesia, voi sunteþi acum credincioºi lui 
Dumnezeu (Tatãl). Calea credinþei în Dumnezeu este acum Isus (cf. 
Ioan 14:6). Patriarhii ºi prorocii Vechiului Testament au anticipat 
mântuirea prin Mesia, au aºteptat-o, dar n-au beneficiat de ea, pentru 
cã au trãit înainte de Hristos. Tot ce au scris ei a pregãtit calea 

El, Mielul lui Dumnezeu, a fost cunoscut 
mai înainte de facerea lumii… Expresia 
„cunoscut mai înainte” este aceeaºi 
folositã în 1:2 („dupã ºtiinþa mai 
dinainte”) ºi se referã la planul suveran 
de rãscumpãrare alcãtuit de Dumnezeu 
Tatãl înainte de facerea lumii. În acel plan 
divin era cunoscut mai dinante ºi pãcatul 
omului, dar ºi Mielul lui Dumnezeu 
pentru rãscumpãrarea lui. Dumnezeu nu 
a fost luat prin surprindere de cãderea lui 
Adam ºi nu a trebuit sã gãseascã în pripã 
un plan de urgenþã. 
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Termenul „credincioºi” are sensul de 
încredere, „vã încredeþi în Dumnezeul 
rãscumpãrãrii  prin Isus Mielul  
rãscumpãrãtor”. Dumnezeu L-a jertfit 
pe Isus în locul nostru, dar L-a ºi înviat 
din morþi ºi i-a dat slavã, adicã L-a 
înãlþat la cer în slavã, pentru ca atât 
credinþa, cât ºi nãdejdea noastrã sã fie 
puse în Dumnezeu, Tatãl Domnului 
nostru Isus Hristos.

Domnului care urma sã 
vinã. Acum, odatã ce El 
a venit, doar prin El 
putem fi credincioºi lui 
Dumnezeu. 

Aceasta este concluzia 
lui Petru. Dupã ce îi 
îndeamnã pe  des -
tinatarii lui sã trãiascã 
în sfinþenie (1:14-16), 
s ã  s e  t e a m ã  d e  
(discipl inarea lui)  
Dumnezeu (1:17), care le este Tatã, dar ºi Judecãtor, care a plãtit El 
Însuºi un preþ atât de mare pentru rãscumpãrarea lor (1:18-19), 
apostolul concluzioneazã spunând cã Dumnezeul de care ei trebuie 
sã se teamã ca Judecãtor este acelaºi Dumnezeu în care ei trebuie sã 
se încreadã ca Salvator. El a planificat rãscumpãrarea înainte de 
facerea lumii (1:20a), El L-a trimis pe Mesia la vremea hotãrâtã în 
generaþia lor (1:20b), El L-a înviat din morþi ºi L-a înãlþat în slavã pe 
Isus Mesia (1:21a); în El, în acest Dumnezeu, trebuie sã îºi punã toatã 
încrederea ºi speranþa orice creºtin (1:21b). Credinþa ºi nãdejdea 
sunt faþete ale aceleiaºi monede (Evrei 11:1): credinþa ne ajutã sã ne 
încredem în Dumnezeu pentru a face faþã vieþii creºtine aici pe 
pãmânt, iar nãdejdea ne ajutã sã ne încredem în Dumnezeu pentru 
viaþa viitoare, când se va arãta Hristos. 

Ce face un om care vrea sã fie credincios lui Dumnezeu prin 
el însuºi, nu prin Hristos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum poþi dovedi sãptãmâna aceasta practic cã îþi pui 
încrederea în Dumnezeu ºi nu în alte persoane sau lucruri?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 10

1 Petru 1:22-25 Iubiþi-vã cu cãldurã unii pe alþii

 Deci, 
ca unii care, 

prin ascultarea de adevãr, 
v-aþi curãþit suf letele 

prin Duhul, 
ca sã aveþi o dragoste de fraþi neprefãcutã, 

iubiþi-vã cu cãldurã unii pe alþii,
 din toatã inima; 

fiindcã 
aþi fost nãscuþi din nou 

nu dintr-o sãmânþã, care poate putrezi, 
ci dintr-una care nu poate putrezi,

prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
care este viu ºi 
care rãmâne în veac. 

Cãci 
orice fãpturã este ca iarba, 
ºi toatã slava ei, ca floarea ierbii. 

Iarba se usucã ºi floarea cade jos,
dar Cuvântul Domnului rãmâne în veac. 
ªi acesta este Cuvântul, 

care v-a fost propovãduit 
prin Evanghelie.  

Care este îndemnul practic al lui Petru din acest paragraf?

Cum trebuie sã se iubeascã creºtinii unii pe alþii?

Ce înseamnã practic „iubiþi-vã cu cãldurã”?

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

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Ce înseamnã „dragoste de fraþi neprefãcutã”?

Cum este dragostea prefãcutã?

Care sunt argumentele lui Petru pe baza cãrora le cere credincioºilor acest 
mod de iubire?

Ce legãturã este între curãþirea sufletului ºi iubirea fratelui?

Ce legãturã este între naºterea din nou ºi iubirea fraþilor creºtini?

Cum este Cuvântul lui Dumnezeu prin care am fost nãscuþi din nou?

Cum este orice fãpturã de pe pãmânt?

Scrie câteva modalitãþi practice prin care poþi dovedi cã îi iubeºti cu cãldurã 
ºi fãrã prefãcãtorie pe fraþi. Discutaþi-le cu grupul ºi aplicaþi-le.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Expresia „v-aþi curãþit sufletele prin ascultarea de adevãr… prin Duhul” se 
referã la ascultarea continuã a credinciosului nãscut din nou. Este vorba de 
aceeaºi ascultare menþionatã în 1:2, care este parte a procesului de sfinþire. De 
asemenea, curãþirea sufletului nu se referã la curãþirea iniþialã din 
momentul convertirii, ci la sfinþirea lucratã de Duhul Sfânt dupã convertire. 
Existã o ascultare de evanghelie ºi o curãþire a Duhului în momentul convertirii, 
dar contextul imediat este cel al imperativului „fiþi sfinþi în toatã purtarea 
voastrã”, care se referã la trãirea vieþii creºtine.
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Iubiþi-vã cu cãldurã unii pe alþii, din toatã 
inima… este îndemnul ºi mesajul principal al 
acestui paragraf. Iubirea intensã despre care 
vorbeºte Petru în acest îndemn este agape, 
iubirea jertfitoare supremã. Înainte însã de 
agape, el aminteºte dragostea de fraþi, adicã 
philadelphia. Aceeaºi progresie este întâlnitã la 
Petru în 2 Petru 1:5-7. Dragostea de fraþi sincerã, 
neprefãcutã este rezultatul curãþirii sufletului. 
Abia dupã ce am parcurs aceºti doi paºi putem 
ajunge la iubirea agape din toatã inima ºi cu 
maximã intensitate.

Trãirea în ascultare de Cuvânt ºi curãþirea permanentã de pãcat sunt premise absolut 
necesare pentru a putea împlini imperativul „iubiþi-vã cu cãldurã unii pe alþii, din 
toatã inima”. Petru înþelege cã sfinþirea sufletului influenþeazã iubirea aproapelui. 

În concluzie, Petru vrea sã 
spunã cã „odatã ce aþi început sã 
creºteþi în sfinþenie, aºa cã aveþi 
deja o afecþiune autenticã unii 
faþã de alþii, adânciþi ºi întãriþi 
dragostea pe care o aveþi unii 
faþã de alþii pânã ajungeþi sã 
iubiþi cu maximã intensitate, 
din toatã inima,  pe toþi  
oamenii”. Aceasta este prima 
aplicaþie directã ºi concretã a lui 
Petru corelatã cu imperativele 
sfinþeniei. 

Scrie câteva modalitãþi practice prin care te asiguri cã îþi curãþeºti sufletul 
zilnic.

Cum te-a ajutat sãptãmâna aceasta „ascultarea de adevãr” sã îþi curãþeºti 
sufletul?

Împãrtãºeºte câteva pasaje biblice prin care Dumnezeu þi-a vorbit ºi te-a 
mustrat sãptãmâna aceasta?

Pocãieºte-te chiar acum de prefãcãtorie, de momente în care nu ai fost 
sincer faþã de alþii (când ai fãcut complimente nesincere, când ai vrut sã 
flatezi pe cineva din interes etc.).

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Gândeºte-te la persoane pe care nu le poþi iubi din toatã inima ºi cu cãldurã. 
Roagã-te ºi curãþeºte-þi mintea de prejudecãþi sau neiertare faþã de ele. Cere 
putere de sus ca sã le poþi iubi din toatã inima.

 O iubire prefãcutã, superficialã, 
rece nu este compatibilã cu 
iubirea lui Dumnezeu care ne-a 
nãscut din nou prin Cuvântul 
cel veºnic. Iubiþi-vã cu cãldurã 
unii pe alþii, din toatã inima, cãci 
asta veþi face toatã veºnicia, 
vrea sã spunã Petru, pentru cã 
aþi fost nãscuþi din nou pentru o 
pãrtãºie veºnicã cu Dumnezeu 
Tatãl ºi cu toþi copiii Lui.

Acelaºi contrast al efemeritãþii 
ºi al eternitãþii reapare în 
versetele urmãtoare. 

Petru citeazã din Isaia 40:6-8 pentru 
a sublinia vremelnicia fãpturilor 
pãmânteºti în contrast cu eternul 
Cuvânt al lui Dumnezeu. Petru 
subliniazã încã o datã ideea 
permanenþei  Cuvântului  lu i  
Dumnezeu în contrast cu gloria 
trecãtoare a lumii prezente (putere, 
faimã, bogãþie, sãnãtate etc.). Doar 
creºtinii care sunt nãscuþi din nou 
vor trãi cu Dumnezeu pentru 
eternitate.

Scrieþi din memorie zece nume de prieteni, cinci numere de telefon, o 
poezie scurtã, trei nume de poveºti pe care le cunoaºteþi, trei mãrci de 
maºini, zece nume de oraºe din România, cinci nume de strãzi din 
Bucureºti, zece feluri de mâncare, zilele de naºtere a trei persoane. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Petru foloseºte aici, în 1:25, rhema pentru 
Cuvânt, ºi nu logos, ca în 1:23. Acest 
cuvânt desemneazã Cuvântul scris sau 
rostit de profeþii ºi apostolii Domnului. 
Acesta este Cuvântul care v-a fost 
p r o p o v ã d u i t  p r i n  e v a n g h e l i e .  
Fragmentele din Cuvânt, scrise sau 
predicate, sunt de aceeaºi naturã ºi au 
aceeaºi valoare cu acel Cuvânt etern prin 
care a fost creatã lumea. 

Petru argumentaeazã în favoarea iubirii agape, 
din toatã inima, nu doar cu ajutorul curãþirii 
inimii în procesul de sfinþire, ci chiar cu 
începutul vieþii spirituale: fiindcã aþi fost 
nãscuþi din nou… prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Naºterea din nou, care apare 1:3 
în relaþie cu învierea lui Isus Hristos, este pusã 
acum în relaþie cu Scripturile. Aceastã sãmânþã 
a Cuvântului (vezi Parabola semãnãtorului) 
este veºnicã, naºterea din nou este o naºtere 
pentru eternitate, astfel cã ºi iubirea care 
derivã din ele trebuie sã fie durabilã.
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_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Scrieþi din memorie zece versete din Vechiul Testament ºi zece din Noul 
Testament.

De ce crezi cã ºtii pe dinafarã mai multe lucruri trecãtoare decât pasaje din 
Cuvântul veºnic? Ce poþi face concret ca sã schimbi situaþia?
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Memoraþi cât mai mult posibil din Cuvântul veºnic al lui Dumnezeu scris de 
Petru în 1 Petru 1.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

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