1 Petru 1:1
1. Petru. Gr. Petros, „o piatră”, „o stâncă”, „o lespede” (vezi comentariul de la Matei 4,18).
Vezi harta cu evenimentele care au condus la scrierea Epistolei lui Petru
Apostol. Gr. apostolos, „un delegat”, „un sol”, „cineva trimis cu o solie” (vezi comentariul de la
Marcu 3,14; Faptele Apostolilor 1,2; Romani 1,1).
Al lui Isus Hristos. Adică numit de Isus Hristos, însărcinat de El (compară cu 2 Corinteni 1,1).
Calitatea de apostol nu sugerează nici o superioritate de nici un fel; el este pur şi simplu un apostol, un
ambasador, un misionar, aparţinând Domnului Isus Hristos şi fiind autorizat de El, ca şi ceilalţi apostoli.
Străini. Gr. parepidemoi, „vizitatori”, „exilaţi”, literal, „[unii] departe de casă”. Compară cu folosirea
cuvântului parepidemoi în Evrei 11,13; 1 Petru 2,11, singurele alte apariţii ale cuvântului în Noul
Testament. Fără îndoială că aici cuvântul acesta este folosit metaforic, atât cu privire la creştinii dintre
neamuri, cât şi la cei dintre iudei, care priveau cerul ca locuinţa lor adevărată; pentru ei pământul acesta era
doar ca „o ţară care nu era a” lor [„o ţară străină”, KJV] (Evrei 11,9).
Aleşii. Gr. eklektoi, literal, „cei aleşi” (vezi comentariul de la Romani 8,33). Aici creştinii sunt
consideraţi ca aleşi deoarece au răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Pentru o discuţie despre alegere în
legătură cu mântuirea, vezi comentariul de la Romani 8,29.
Împrăştiaţi. Literal, „din Diaspora” (vezi comentariul de la Ioan 7,35). Cuvântul „Diaspora” (vezi
Vol. V, pp. 59, 60) era şi este folosit pentru a se referi la iudeii care erau răspândiţi în afara Palestinei.
Totuşi, el nu este restrâns la acel înţeles. Petru îi privea ca membri ai „Diasporei” atât pe creştinii dintre
iudei cât şi pe cei dintre neamuri care erau împrăştiaţi pretutindeni în părţile mediteraneene.
Prin Pont. Pont, împreună cu celelalte provincii numite aici, constituie părţile de nord şi de vest ale
Turciei de azi (vezi harta, Vol. VI, în faţa p. 33).
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2. Ştiinţa mai dinainte. [„Preştiinţa”, KJV]. Gr. prognosis, „actul de a cunoaşte mai dinainte”. În ce
priveşte verbul înrudit, proginosko şi legătura dintre preştiinţă şi predestinaţie, vezi comentariul de la
Romani 8,29.
Dumnezeu Tatăl. Deşi natura şi rolul exact al fiecărui Persoane a Dumnezeirii rămâne o taină pentru
om, se pare că Petru sugerează că, în cadrul planului de mântuire, fiecare săvârşeşte anumite funcţii
specifice. Vezi mai jos, despre lucrarea Duhului Sfânt şi cea a Domnului Hristos.
Sfinţirea. Gr. hagiasmos (vezi comentariul de la Romani 6,19).
Lucrată de Duhul. [„Duhului”, KJV]. Adică prin mijlocirea Duhului Sfânt. Compară cu 2
Tesaloniceni 2,13.
Spre ascultarea. Răspunsul credincios al creştinului la chemarea lui Dumnezeu, împreună sfinţirea
Duhului Sfânt, duce la ascultare, care ar putea fi definită ca supunere desăvârşită faţă de voia lui Dumnezeu
(vezi comentariul de la v. 22). Planul lui Dumnezeu pentru un om, realizat cu ajutorul puterii sfinţitoare a
Duhului Sfânt, produce roada vieţii creştine (vezi comentariul de la Efeseni 5,9).
Stropirea. Gr. rhantismos, „stropirea”, folosit doar aici şi în Evrei 12,24. Verbul înrudit, rhantizo, „a
stropi”, apare de patru ori (Evrei 9,13.19.21; 10,22). Petru vorbeşte despre aplicarea meritelor sângelui
Domnului Hristos la fiecare persoană în parte. Stropirea cu sângelui Domnului Isus aduce atât pacea
îndreptăţirii (vezi comentariul de la Romani 3,25; 5,1.9) cât şi privilegiile noului legământ (vezi comentariul
de la Matei 26,28).
Harul şi pacea. În ce priveşte înţelesul acestei salutări, vezi comentariul de la Romani 1,7; 2
Corinteni 1,2.
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3. Binecuvântat. Gr. eulogetos, „vrednic de binecuvântare”, folosit în Noul Testament numai cu
privire la Dumnezeu şi la Domnul Isus Hristos. Acesta este un termen de adorare, prin care este recunoscută
desăvârşirea însuşirilor şi a caracterului Lor. Cuvântul „elogiu” este derivat de la cuvântul grecesc înrudit,
eulogia, „binecuvântare”.
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru. Sau „Dumnezeu, Însuşi Tatăl Domnului nostru”. Prima Persoană
a Dumnezeirii este în felul acesta scoasă în evidenţă, bineînţeles, din punctul de vedere al unirii dobândite şi
indisolubile dintre Domnul Hristos şi natura umană (compară cu Romani 15,6; 2 Corinteni 1,3; Efeseni 1,3;
vezi comentariul de la Luca 1,35). Termenul „Domnul” denotă o mare demnitate şi Îl evidenţiază pe
Domnul Hristos ca pe o Persoană căreia omul Îi datorează supunere. Fiind divin şi membru al Dumnezeirii,
Domnul Isus Hristos este absolut egal cu Tatăl, care este adesea numit prima Persoană a Dumnezeirii (vezi
Nota Suplimentară de la Ioan 1).
Isus Hristos. Cele două nume desemnează atât natura umană a Domnului cât calitatea Lui oficială de
a fi Cel Uns (vezi comentariul de la Matei 1,1).
Care. Acest pronume se referă la Dumnezeu Tatăl.
Îndurarea Sa cea mare. [„Îndurare îmbelşugată”, KJV]. Sau „mare îndurare”. Oferită omului
nelimitat, îndurarea lui Dumnezeu întruchipează grija Sa nemărginită pentru binele omului. Intensa Lui
iubire pentru om e dincolo de orice calcul şi de orice comparaţie.
Ne-a născut. Este o referire la naşterea din nou (vezi comentariul de la Ioan 3,3.5) sau la noua creaţie
(vezi comentariul de la Galateni 6,15).
Învierea lui Isus Hristos. Vezi comentariul de la Romani 1,4; 4,24.25; 1 Petru 3,21). Învierea
Domnului Hristos scoate arată că moartea a fost biruită pentru veşnicie. Ea a devenit sigiliul aprobării lui
Dumnezeu asupra lucrării de ispăşire a Domnului Isus Hristos. Hristos cel înviat este garanţia viitorului
veşnic al celor răscumpăraţi.
La o nădejde vie. Nădejdea este marea forţă care îl cheamă fără încetare pe creştin să meargă înainte,
biruind problemele vieţii. Fără Domnul Hristos nu există nădejde (Efeseni 2,12); cu El nădejdea este vie şi
dinamică. Păgânismul nu poate oferi decât amăgiri deşarte. Petru vorbeşte aici despre nădejdea interioară,
care îl ţine pe creştin statornic atunci când contemplă sfârşitul călătoriei sale pe acest pământ şi viitorul
veşnic. Compară cu starea creştinului (Efeseni 2,11.12).
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4. Moştenire. Vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 20,32; Galateni 3,18; Efeseni 1,14.18.
Nestricăcioasă. Gr. aphthartos, „nesupusă stricăciunii [sau destrămării, deteriorării]”, deci „veşnică”.
Compară cu Romani 1,23; 1 Corinteni 15,52; 1 Timotei 1,17.
Neîntinată. Adică incapabilă de întinare sau de pângărire.
Nu se poate veşteji. [„Nu se veştejeşte”, KJV]. Gr. amarantos, „nepieritor”. Amarantul, numele unei
flori imaginare, care nu se vestejeşte, este o transliterare a cuvântului amarantos.
Păstrată. Forma verbului din greacă artă că moştenirea a fost şi continuă să fie păstrată. Compară cu
Matei 6,19.20. Moştenirea celor răscumpăraţi este tot atât de sigură ca şi credincioşia lui Dumnezeu.
În ceruri. Este vorba de locuinţa lui Dumnezeu, unde este păstrată „o moştenire” pentru sfinţi.
Această „moştenire” va fi oferită pe deplin celor neprihăniţi pe pământul înnoit (vezi comentariul de la
Matei 5,5; Apocalipsa 21,1; vezi PP 170).
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5. Păziţi. Gr. phroureo, „a pune o garnizoană” (vezi comentariul de la Filipeni 4,7), termen militar
care indică protecţia oferită de o garnizoană de trupe (compară cu 2 Corinteni 11,32).
Puterea lui Dumnezeu. Siguranţa sfinţilor, adică biruirea păcatului personal, depinde de puterea
veşnicului Dumnezeu, care face pentru om ceea ce el nu poate săvârşi în dreptul său (vezi DA 466; MB
142). Fără protecţia şi călăuzirea continuă a lui Dumnezeu, creştinii nu vor avea niciodată această
„moştenire” păstrată acum de Dumnezeu pentru cei răscumpăraţi (vezi comentariul de la v. 4).
Prin credinţă. Literal, „cu ajutorul credinţei”. Ceea ce face cu putinţă ca sfinţii să se afle în grija
protectoare a Celui Atotputernic este credinţa individuală a fiecărui credincios. Dumnezeu nu poate face mai
nimic pentru omul care refuză să creadă. Credinţa este încredere în Dumnezeu şi în oferta Lui, care satisface
pe deplin dorinţele cele mai adânci ale sufletului.
Pentru mântuirea. Sau „pentru izbăvirea”. Aceasta este ţinta puterii lui Dumnezeu şi a credinţei
omului. Petru priveşte înainte către eliberarea finală de orice consecinţă a păcatului (vezi comentariul de la
Romani 13,11).
Gata. Mângâierea creştinului sincer este că ţinta „nădejdii” sale (v. 3), adică „moştenirea” (v. 4) care
va fi dată în ziua deplinei eliberări, este deja gata pentru el şi aşteaptă numai hotărârea lui Dumnezeu în ce
priveşte timpul primirii ei.
Să fie descoperită. Gr. apokalupto (vezi comentariul de la 2 Tesaloniceni 2,3). În ce priveşte
substantivul înrudit, apokalupsis, vezi comentariul de la Apocalipsa 1,1; compară cu 1 Corinteni 1,7; 1 Petru
1,7.
Vremurile de apoi. Sau „criza finală”, o referire la timpul restatornicirii tuturor lucrurilor. Aceasta va
avea loc la a doua venire a Domnului Hristos, când cei răscumpăraţi vor fi în cele din urmă eliberaţi de orice
urmă de păcat (vezi comentariul de la Matei 25,31; 1 Tesaloniceni 4,16.17).
1 Petru 1:6
6. În ea. Adică în timpul iminent al crizei (v. 5), când va veni eliberarea finală, un eveniment pe care
l-au aşteptat toţi creştinii sinceri de-a lungul luptei lor.
Vă bucuraţi. Gr. agalliao, „a jubila”, tradus „săltaţi de veselie” în Luca 6,23. „Nădejdea vie” (vezi 1
Petru 1,3) face cu putinţă pentru credincios să îşi înalţe spiritul în mijlocul încercărilor vieţii, ştiind că în
marea luptă între bine şi rău Dumnezeu va avea ultimul cuvânt.
Dacă trebuie. Într-o lume influenţată de puterile răului, necazurile sunt inevitabile.
Sunteţi întristaţi. [„Sunteţi apăsaţi”, KJV]. Sau „sunteţi întristaţi”, „sunteţi foarte întristaţi”.
Pentru puţină vreme. [„Pentru un timp”, KJV]. Sau „pentru un scurt răstimp”, în comparaţie cu
bucuriile veşnice ale „moştenirii” creştinului (v. 4).
Prin felurite încercări. [„Prin felurite ispite”, KJV]. Sau „prin diferite feluri de probe”. În ce priveşte
cuvântul tradus „încercări” [„ispite”] (Gr. peirasmoi), vezi comentariul de la Iacov 1,2. Creştinul este descris
ca fiind asaltat de felurite supărări, probleme, dezamăgiri şi mâhniri, toate acestea fiind folosite de Satana
pentru a-i nimici credinţa în Dumnezeu.
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7. Pentru ca. Sau „cu scopul ca”.
Încercarea. Gr. dokimion, „calitate dovedită”, „autenticitate” (vezi comentariul de la Iacov 1,3). În ce
priveşte adjectivul înrudit, dokimos, vezi comentariul de la Romani 14,18; 2 Timotei 2,15. Autenticitatea şi
calitatea credinţei sunt date pe faţă de mărimea problemelor pe care le poate trece.
Credinţei. Vezi comentariul de la v. 5.

Aurul. Aurul este probat şi rafinat prin foc. Credinţa creştinului trece şi ea prin procesul încercării,
aşa încât valoarea ei să poată fi pe deplin dovedită (vezi comentariul de la 1 Corinteni 3,13.15; vezi Evrei
12,29; Apocalipsa 1,14; 2,18; 19,12).
Care. Adică aurul.
Cercat. Gr. dokimazo, „a proba”, „a aproba” (vezi comentariul de la Romani 2,18; 1 Timotei 3,10).
Prin foc. [„Cu foc”, KJV]. Literal, „cu ajutorul focului”.
Lauda. Calitatea caracterului unui creştin matur atrage atât lauda lui Dumnezeu cât şi a oamenilor
evlavioşi. Compară cu Matei 25,21; Romani 2,29; 1 Corinteni 4,5.
Slava. Gr. doxa (vezi comentariul de la Ioan 1,14; Romani 3,23; 1 Corinteni 11,7). Aici Petru se
referă la lucrurile glorioase ale veşniciei, pe care Dumnezeu le va oferi copiilor Săi „în vremurile de apoi”
(v. 5). Compară cu Romani 2,7.
Cinstea. [„Onoarea”, KJV]. Aprecierea lui Dumnezeu pentru cei răscumpăraţi va fi dată la iveală la a
doua venire şi de-a lungul veşniciei.
Arătarea. Gr. apokalupsis, „descoperire”, „dezvăluire”, „revelare” (compară cu 1 Petru 1,5; vezi
comentariul de la 1 Corinteni 1,7). A doua venire a Domnului Hristos marchează începutul stării slăvite a
bisericii. Nădejdea ei de-a lungul veacurilor a fost apropiata revenire a Domnului Isus Hristos. Acest
eveniment glorios va pune capăt domniei păcatului şi întristării, va inaugura bucuria, pacea veşnică, alături
de cunoaşterea neîmpiedicată a adevărului şi comuniunea neîntreruptă cu Dumnezeu.
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8. Iubiţi. Gr. agapao (vezi comentariul de la Matei 5,43; Ioan 21,15).
Fără să-L fi văzut. Compară cu Ioan 20,29. Destinatarii epistolei lui Petru nu-L văzuseră niciodată pe
Domnul Isus, dar prin credinţă şi încredere ei Îl cunoşteau printr-o comuniune pe care cuvintele nu o pot
descrie.
Credeţi. Vezi Ioan 20,29; 2 Corinteni 5,7.
Vă bucuraţi. Gr. aggalliao (vezi comentariul de la v. 6).
Negrăită. Sau „inexprimabilă”, adică dincolo de puterea de exprimare a graiului omenesc. Bucuria
unirii spirituale cu Domnul Hristos depăşeşte puterea de înţelegere a celui neconvertit şi capacitatea
credinciosului creştin de a o descrie.
Strălucită. [„Plină de slavă”, KJV]. Deşi plinătatea unei experienţe strălucite e cu putinţă numai după
a doua venire a Domnului Hristos, creştinul poate de pe acum să guste (vezi Evrei 6,5) dulceaţa prezenţei lui
Dumnezeu îngăduind ca viaţa lui să fie condusă de Duhul Sfânt (vezi 1 Petru 4,14).
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9. Sfârşit. Gr. telos, „sfârşit”, „rezultat”, „sfârşit care se vede”, „ţintă” (vezi comentariul de la
Romani 10,4; 1 Timotei 1,5). Sfârşitul sau rezultatul credinţei este eliberarea de păcat (vezi 1 Petru 1,5) şi
primirea „moştenirii” veşnice (vezi v. 4) care îl aşteaptă pe fiecare creştin la ziua judecăţii. Edenul
restatornicit este răsplata lui Dumnezeu pentru toţi cei răscumpăraţi.
Credinţei. Vezi comentariul de la v. 5.
Sufletelor. Gr. psuchai (vezi comentariul de la Matei 10,28 şi cel de la Psalmi 16,10). Compară cu
Matei 16,25, unde psuche este tradus „viaţă” şi se vorbeşte despre mântuirea lui psuche. În 1 Petru prin
cuvântul „sufletelor voastre” se poate înţelege fie „vieţilor voastre”, fie, idiomatic, ca „voastră”.
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10. Harul. Este o referire la o manifestare mai deplină a lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos,
despre care au scris profeţii.
Care vă era păstrat. [„Care avea să vină”, KJV]. Aceste cuvinte sunt în plus. Ceea ce fusese cândva
un subiect al profeţiei, devenise acum realitate dinamică pentru cei care trăiau după moartea Domnului
Hristos.
Mântuirea. Şi anume „mântuirea sufletelor voastre” (v. 9).
Ţinta cercetărilor. [„Au cercetat”, KJV]. Sau „au căutat”, fiind vorba de studierea sârguincioasă de
către profeţi a descoperirilor divine, mai ales cu privire la venirea Răscumpărătorului, fără îndoială că atât
descoperirile date lor cât şi cele date celorlalţi profeţi. A avea darul profetic nu implică o cunoaştere
exhaustivă a tuturor lucrurilor. Profetul cunoaşte numai ceea ce i-a descoperit Dumnezeu, şi numai despre
aceasta îi este îngăduit să spună un „Aşa zice Domnul”. Întrucât soliile date unui profet adesea le
completează pe acelea date altora, pentru a obţine o perspectivă echilibrată şi inteligibilă a descoperirilor
venite din cer, devine necesară compararea mai multora. Lucrul acesta îl făceau profeţii de pe vremuri.
Şi căutării lor stăruitoare. [„Au căutat cu sârguinţă”, KJV]. Literal, „au cercetat”. Forma simplă a
verbului este tradusă în Ioan 5,39 „cercetaţi”.
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11. Ce. Sau „cu privire la care”.
Vreme. Gr. kairos (vezi comentariul de la Marcu 1,15; Faptele Apostolilor 1,7). Profeţii erau
informaţi cu privire la unele aspecte ale întrupării Răscumpărătorului, la fel cum este biserica de azi
informată despre a doua venire a Domnului Hristos. Totuşi, ei nu ştiau timpul exact al celei dintâi veniri,
deşi cercetau cu sârguinţă toate indicaţiile cu putinţă cu privire la sosirea lui Mesia (vezi comentariul de la
Luca 3,15).
Ce împrejurări. Sau „cu privire la ce fel de împrejurări”.
Avea în vedere. Gr. deloo (vezi comentariul de la 2 Petru 1,14). Timpul verbului din limba greacă dă
de înţeles că Duhul stăruia în a arăta lucrurile semnificative cu privire la misiunea Domnului Hristos.
Duhul lui Hristos. Adică Duhul Sfânt (vezi comentariul de la Romani 8,9; vezi Galateni 4,6). Unii
sugerează că expresia aceasta înseamnă „Duhul care este Hristos” şi compară textul acesta cu 2 Corinteni
3,17.18 (vezi comentariul de acolo). Această interpretare Îl prezintă pe Domnul Hristos ca pe Cel care lucra
personal asupra minţii profeţilor din Vechiul Testament, luminându-i cu privire la datoriile prezente şi la
evenimentele viitoare. Alţii susţin că expresia aceasta ar trebui să zică: „Duhul trimis de Hristos”, adică
Duhul Sfânt (vezi comentariul de la Ioan 15,26; 2 Petru 1,21). Fiecare dintre aceste opinii apără divinitatea
şi preexistenţa Domnului Hristos şi statorniceşte inspiraţia divină a Vechiului Testament. Profeţii nu erau
mânaţi de toane personale, ci de influenţa directă a Duhului asupra minţii lor. Ei vorbeau ca portavoce a
Duhului şi scriau în calitate de scribi ai Lui.
Vestea mai dinainte. [„Mărturisea mai dinainte”, KJV]. Prin profeţi, Duhul oferea adesea noi
informaţii cu privire la lucrarea Domnului Hristos, aşa încât planul lui Dumnezeu devenea tot mai clar.
Patimile lui Hristos. Literal, „suferinţele spre [sau ‚pentru’] Hristos”, adică suferinţele destinate
Domnului Hristos. Astfel este întărită opinia creştină că suferinţa Domnului Hristos era un subiect al
profeţiilor din Vechiul Testament (vezi comentariul de la Isaia 53; Faptele Apostolilor 3,18; 26,22.23). Deşi
iudeii au înţeles greşit importanţa unor astfel de profeţii, creştinii din biserica primară au prins cu uşurinţă
adevărata lor însemnătate. Vezi comentariul de la Luca 24,25–27.
Slava de care aveau să fie urmate. Literal, „slava de după aceste lucruri [‚suferinţe’]”, adică învierea
Domnului Hristos, înălţarea Lui şi toate evenimentele asociate cu a doua venire şi veşnica Sa domnie.
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12. Descoperit. Unii profeţi au înţeles că împlinirea unora dintre lucrurile descoperite lor era încă în
viitor (vezi comentariul de la Numeri 24,17; Deuteronom 18,15; Daniel 10,14). Toţi profeţii şi-au dat seama
că venirea Răscumpărătorului lumii era încă în viitor şi că soluţia la problema păcatului se afla dincolo de
timpurile în care trăia el.
Pentru voi. [„Pentru noi”, KJV]. Dovezile textuale atestă exprimarea „pentru voi”, adică pentru
destinatarii epistolei lui Petru sau, într-un sens mai larg, pentru toţi creştinii din vremea lui Petru.
Spuneau. [„Slujeau”, KJV]. Profeţii din Vechiul Testament, pe lângă faptul că slujeau pentru propria
lor generaţie, lucrau şi în beneficiul celor din timpul lui Petru, prin profeţiile care fuseseră împlinite atât de
recent în lucrarea Domnului Hristos şi încă îşi găseau împlinirea în răspândirea creştinismului.
Vestit. [„Relatat”, KJV]. Gr. anaggello (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 20,20).
Propovăduit Evanghelia. Gr. euaggelizomai (vezi comentariile de la Faptele Apostolilor 8,4). Petru
nu-i identifică pe aceia care au dus Evanghelia la oamenii din Asia Mică şi nici nu arată dacă el făcea parte
din rândul lor.
Duhul Sfânt. Vezi comentariul de la Matei 1,18. Primii predicatori ai Evangheliei erau în strânsă
legătură cu Duhul Sfânt şi erau conduşi de El. Se pare că Petru se referă aici la manifestarea Duhului Sfânt
în Ziua Cincizecimii (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 2,4), sugerând că predicatorii Evangheliei
proclamă o solie în armonie cu cea a profeţilor, deoarece acelaşi Duh i-a condus şi pe unii şi pe alţii.
Trimis din cer. Vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 2,2.
Şi în care. [„Lucruri la care”, KJV]. Adică lucruri cu privire la „mântuire” (v. 10), „patimile lui
Hristos”, „slava” (v. 11) şi „Evanghelia” (v. 12).
Îngerii. Vezi comentariul de la Evrei 1,14.
Doresc. Gr. epithumeo, „a dori mult [ceva]” (vezi comentariul de la Matei 5,28). Îngerii sunt foarte
interesaţi de caracterul lui Dumnezeu, aşa cum este descoperit prin mântuirea omenirii. Fiecare manifestare
a iubirii şi justiţiei lui Dumnezeu de la crearea lui Adam până în prezent a fost un izvor de uimire şi de
mulţumire pentru îngeri (vezi PP 155).
Să privească. Gr. parakupto, „a se apleca şi a privi în”, de la para, „alături”, şi kupto, „a se apleca
peste”, „a se îndoi peste”. Compară cu folosirea aceluiaşi verb în Luca 24,12; Ioan 20,4.5.11, unde se spune
că „celălalt ucenic” şi Maria scrutau cu privirea dinspre exterior în mormântul Domnului Hristos. Aici poate
că Petru îşi imaginează cum îngerii studiază cu râvnă planul de mântuire. Ei sunt interesaţi de rezultatele
acestei drame deoarece însăşi pacea lor viitoare e dependentă de rezultatele marii lupte dintre bine şi rău.
1 Petru 1:13
13. De aceea. Având în vedere binecuvântările şi nădejdea cuprinse în splendoarea Evangheliei
descoperite (v. 3–12), Petru trece la îndemnul său.
Încingeţi-vă. Gr. anazonnumi, literal, „v-aţi încins mijlocul”, denotând o acţiune deja săvârşită.
Anazonnumi era folosit pentru a descrie acţiunea specifică celor din Orient, de a-şi strânge faldurile largi ale
hainei exterioare şi de a le îndesa în curea înainte de un efort fizic, cum ar fi mersul sau alergarea (vezi
comentariul de la Psalmi 65,6; compară cu Luca 12,35; Efeseni 6,14). Având în vedere darul nepreţuit al
mântuirii (1 Petru 1,9.10), Petru îi îndeamnă pe cititori să-şi pregătească în acelaşi fel mintea pentru o
activitate sârguincioasă.
Coapsele. Sau „mijlocul”, unde este purtată cingătoarea. Cuvântul acesta este folosit aici metaforic,
pentru a completa tabloul sugerat de verbul „încingeţi-vă”.

Minţii. Gr. dianoia (vezi comentariul de la Luca 1,51). Creştinul ar trebui să nu-i permită gândirii
sale să o ia razna, să înceteze cu speculaţiile asupra unor subiecte nefolositoare şi să-şi îndrepte mintea către
marile adevăruri ale mântuirii, descoperite de Duhul lui Hristos (1 Petru 1,11).
Fiţi treji. Gr. nepho, folosit în greaca clasică cu sensul abţinerii de la băuturile alcoolice, dar folosit
adeseori în Noul Testament într-un sens metaforic, pentru a indica cumpătare şi echilibru intelectual şi
spiritual (vezi comentariul de la 1 Tesaloniceni 5,6; 2 Timotei 4,5; 1 Petru 4,7; 5, 8).
Toată (nădejdea). [„(Nădăjduiţi) până la capăt”, KJV]. Gr. teleios, „pe deplin”, „perfect”, un adverb
care poate califica verbul anterior, nepho, deci „fiţi pe deplin treji”, sau poate califica substantivul
„nădejdea”, deci cu sensul de „nădăjduiţi deplin”, adică „stăruiţi în nădejde” (în traducerea Cornilescu
„puneţi-vă toată nădejdea”).
Harul. Gr. charis (vezi comentariul de la Ioan 1,14; Romani 3,24). Aici prin cuvântul „harul” se face
referire la binecuvântările aduse de Evanghelie.
Va fi adus. Literal, „este adus”, implicând o primire continuă a harului.
Arătare. Gr. apokalupsis (compară cu v. 5, 7). Petru prezintă aici umblarea creştină ca o realizare
continuă a prezenţei Domnului Isus Hristos, o comuniune crescândă, care depăşeşte cea mai intimă prietenie
dintre oameni. Zi de zi, viaţa şi lucrarea Mântuitorului vor fi descoperite într-o măsură tot mai mare
copilului lui Dumnezeu, până când va avea loc „arătarea” finală de la a doua venire. Doar cei care au ajuns
deja să-L cunoască în viaţa aceasta Îl vor putea privi atunci cu adorare.
1 Petru 1:14
14. Copii ascultători. Literal, „ca nişte copii ai ascultării”, cu accentul pe „ascultare” (vezi
comentariul de la v. 2). Compară cu expresiile „copii ai mâniei” (Efeseni 2,3), „copii ai luminii” (Efeseni
5,8) şi altele asemănătoare (Efeseni 2,2; 5,6; Coloseni 3,6; 1 Tesaloniceni 5,5). În ce priveşte cuvântul
„copii” (Gr. tekna), vezi comentariul de la 1 Ioan 3,1.
Nu vă lăsaţi târâţi. [„Nu fiţi modelaţi”, KJV]. Gr. suschematizo (vezi comentariul de la Romani
12,2).
Poftele. Vezi comentariul de la Romani 7,7; compară cu Matei 5,28.
Neştiinţă. Adică egoismul, iubirea de lume pe care le-a experimentat cineva înainte de convertirea
lui, când nu Îl cunoştea pe Dumnezeu şi legea Lui, nici pe Domnul Hristos şi jertfa Sa (vezi comentariul de
la Faptele Apostolilor 3,17; 17,30; Efeseni 4,18). Creştinii proaspăt convertiţi trebuie să fi fost adesea
confruntaţi cu ispita de a se întoarce la vechile lor obiceiuri imorale. Petru recunoaşte forţa ispitei, dar îi
întăreşte pe cititori împotriva ademenirilor ei.
1 Petru 1:15
15. Ci. Gr. alla, o conjuncţie adversativă puternică, ce pune în contrast „poftele” de „altădată” şi
viaţa sfântă pe care trebuie să o trăiască un creştin.
Chemat. Vezi comentariul de la Romani 8,28.30; 1 Corinteni 1,9.
Sfânt. Gr. hagios (vezi comentariul de la Romani 1,7). Prima parte a acestui verset poate fi
parafrazată astfel: „Ci dimpotrivă, în armonie cu Cel Sfânt care v-a chemat”. Dumnezeu este absolut sfânt,
nici un păcat sau întinare nu poate să existe în prezenţa Sa (compară cu Leviticul 11,44; 19,2; 20,7).
Fiţi şi voi sfinţi. Adică în ce vă priveşte, fiţi o dată pentru totdeauna sfinţi. Creştinul sincer îşi
hotărăşte pentru totdeauna standardul de comportament; nu mai plănuieşte vreo stare viitoare de nesfinţenie.
Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu (Genesa 1,26.27), dar prin păcat şi-a pierdut această asemănare.
Scopul Evangheliei este de a reface chipul divin în om, pentru ca să fie sfânt, aşa cum Creatorul său este
sfânt.

Purtarea. Gr. anastrophe, „conduită” (vezi comentariul de la Efeseni 4,22). Observaţi standardul înalt
care este pus înaintea creştinului – el trebuie să fie sfânt în toată purtarea lui; fiecare aspect al vieţii sale
trebuie să fie sfinţit (compară cu 1 Tesaloniceni 5,23).
1 Petru 1:16
16. Este scris. Autoritatea finală la care scriitorii Noului Testament fac apel este Vechiul Testament
(vezi comentariul de la Matei 2,5; Faptele Apostolilor 2,16; Romani 1,17; etc.).
Fiţi sfinţi. Citat din Leviticul 11,44; 19,2; 20,7. Aici dovezile textuale sunt împărţite între folosirea
imperativului „fiţi” şi a viitorului „veţi fi”, dar intenţia este aceeaşi, Petru chemându-i pe creştini la o
vieţuire sfântă.
1 Petru 1:17
17. Dacă. În construcţia greacă nu este sugerată vreo îndoială, ci realitate. Autorul e încrezător că cei
cărora le scrie Îl cheamă pe Dumnezeu ca Tată şi vor continua să facă aşa ceva.
Tată. Vezi comentariul de la Matei 6,9; 7,11; 1 Petru 1,2.
Judecă. Tatăl judecă prin Fiul (vezi comentariul de la Ioan 5,22; 2 Corinteni 5,10).
Fără părtinire. Gr. aprosopolemptos, de la a, „fără”, şi prosopolemptes, „cineva care recunoaşte faţa”
(vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 10,34; Romani 2,11; Iacov 2,1).
Pe fiecare după faptele lui. [„Faptele fiecărui om”, KJV]. Sau „fapta fiecăruia” (vezi comentariul de
la Romani 2,6).
Purtaţi-vă. Gr. anastrepho, „a se purta” (vezi comentariul de la 2 Corinteni 1,12). Forma
substantivală, anastrophe, este folosită în 1 Petru 1,15.
Cu frică. Adică respectuos (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 9,31; Romani 3,18; 2
Corinteni 5,11; Efeseni 5,21). O înţelegere a legăturii sale cu Dumnezeu îl va face pe creştin să trăiască
smerit, ştiind că viaţa lui de zi cu zi reflectă atitudinea sa faţă de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu
contracarează frica de oameni, făcându-l în stare pe credinciosul sincer să fie ferm atunci când principiile
creştine sunt ameninţate.
Pribegiei. Gr. paroikia, „o locuinţă aproape [de cineva]”, de unde „a locui într-o ţară străină”. Vezi
comentariul de la parepidemoi, v. 1, unde Petru se referă la trecerea creştinului prin lumea aceasta şi
recunoaşte că adevăratul cămin al acestuia este cu Dumnezeu şi cu Domnul Hristos, pe noul pământ.
1 Petru 1:18
18. Căci ştiţi. Sau „pentru că ştiţi”, deci un motiv în plus pentru a avea o frică plină de evlavie.
Pieritoare. Sau „perisabile”, în contrast cu darul veşnic oferit de Domnul Hristos.
Argint sau cu aur. Aceste minerale preţioase sunt exemple de lucruri „pieritoare”, care nu pot intra în
preţul răscumpărării omului. Deşi sclavii de pe pământ erau cumpăraţi şi eliberaţi cu ajutorul argintului şi al
aurului, răscumpărarea spirituală a omului depinde de un preţ infinit mai mare (v. 19).
Răscumpăraţi. Gr. lutroo, „a elibera printr-un preţ de răscumpărare”. În ce priveşte substantivul
înrudit, lutron, „preţ de răscumpărare”, vezi comentariul de la Matei 20,28.
Deşert. Gr. mataios, „nefolositor” (vezi comentariul de la 1 Corinteni 15,17). Necreştinul este
neajutorat în încercările sale de a elimina relele personale şi sociale. El nu găseşte nici un sens satisfăcător
în această viaţă şi nici o nădejde sigură pentru viitor.
Vieţuire. Gr. anastrophe (vezi comentariul de la v. 15).

Moşteniserăţi de la părinţii voştri. Sau „fusese transmis de la părinţii voştri”. Era necesar un fel de
vieţuire cu totul nou, pentru a înlocui filozofia fără rost, zadarnică a păgânismului.
1 Petru 1:19
19. Ci cu. În versiunea greacă este un contrast puternic accentuat între versetele 18 şi 19 – între
lucrurile „pieritoare” şi „sângele scump al lui Hristos”.
Sângele scump al lui Hristos. „Sângele scump” al Domnului Hristos este fără egal şi face
răscumpărarea oferită de el infinit mai valoroasă decât orice altă încercare de răscumpărare (vezi
comentariul de la Romani 3,25). Într-adevăr, numai sângele Domnului Hristos este în stare să ne salveze din
păcat.
Mielul. În ce priveşte o discuţie cu privire la Domnului Hristos, ca Mielul oferit de Dumnezeu pentru
răscumpărarea oamenilor, vezi comentariul de la Ioan 1,29.
Fără cusur. Gr. amomos. Vezi comentariul de la Efeseni 1,4, unde forma de plural, amomoi, este
tradusă „fără prihană”.
Fără prihană. [„Fără pată”, KJV]. Gr. aspilos, „fără cusur moral” (vezi Iacov 1,27; vezi comentariul
de la 1 Timotei 6,14). În Vechiul Testament se vorbeşte despre perfecţiunea fizică a mielului de jertfă (vezi
Leviticul 22,19–21; vezi comentariul de la Exodul 12,5), condiţia aceasta fiind o prefigurare a desăvârşirii
morale a Domnului Hristos, care-L califica pentru a fi Mielul de jertfă al lui Dumnezeu, vrednic şi în stare
de a face ispăşire pentru neamul omenesc.
1 Petru 1:20
20. Cunoscut. [„Rânduit dinainte”, KJV]. Gr. proginosko, „a şti dinainte” (vezi comentariul de la
Romani 8,29).
Mai înainte de întemeierea. Vezi comentariul de la Ioan 17,24. Moartea Domnului Hristos ca Miel
Răscumpărător n-a fost un plan de urgenţă pentru o schimbare neprevăzută, ci făcea parte din intenţiile
veşnice ale lui Dumnezeu (compară cu Matei 13,35; 25,34; vezi comentariul de la Romani 16,25; Efeseni
3,11; Apocalipsa 13,8). Aici şi în alte locuri Scripturile învaţă preexistenţa Domnului Hristos (vezi Nota
Suplimentară de la Ioan 1).
A fost arătat. Gr. phaneroo (vezi comentariul de la 1 Ioan 1,2). Deşi preştiinţa lui Dumnezeu şi
planul de a oferi lumii un Mântuitor se întind în trecutul veşnic, întruparea a făcut din gândul Său un
eveniment istoric (vezi comentariul de la Ioan 1,14; 1 Ioan 1,1.3). Faptul că Domnul Hristos a fost „arătat”
implică existenţa Lui anterioară (compară cu 1 Timotei 3,16; 2 Timotei 1,10; 1 Ioan 3,5.8; 4,9).
La sfârşitul vremurilor. [„În aceste vremuri din urmă”, KJV]. Dovezile textuale favorizează
exprimarea literală „la sfârşitul vremurilor”. Vezi comentariul de la Ioel 2,28; Romani 13,11; Evrei 1,2; vezi
Nota Suplimentară de la Romani 13.
Pentru voi. Literal, „în folosul vostru”. Cititorii acestei epistole trebuiau să fie în acelaşi timp şi
înfioraţi şi încurajaţi de înţelegerea faptului că planul veşnic al lui Dumnezeu, aşa cum era dat pa faţă în
întruparea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, fusese făcut pentru ei.
1 Petru 1:21
21. Prin El. Domnul Isus este agentul prin care este posibilă credinţa în Dumnezeu. Fără
descoperirea prin Hristos a caracterului lui Dumnezeu, oamenii din vremea lui Petru şi din vremea noastră
n-ar şti despre El mai mult decât oamenii din timpul Vechiului Testament. Viaţa, moartea şi învierea
Domnului Hristos sunt unicul temei pentru nădejdea omului de a fi eliberat.
L-a înviat. Vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 3,15. Învierea Domnului Isus Hristos este
manifestarea supremă a puterii divine. Fără învierea Sa din morţi, Domnul Hristos nu prea ar fi putut fi
descoperit ca biruitor al morţii (Apocalipsa 1,18); învierea Lui este o garanţie a învierii sfinţilor la a doua
venire (1 Corinteni 15,51–54; 1 Tesaloniceni 4,14). Invincibilitatea creştinismului se găseşte în Hristos cel

înviat (vezi comentariul de la 1 Corinteni 15,14–20).
Slavă. Gr. doxa (vezi comentariul de la Ioan 1,14; Romani 3,23). Fiul avusese din totdeauna „slavă”
(Ioan 17,5), dar după învierea şi înălţarea Sa, Tatăl a făcut ca slava Lui să fie recunoscută de oameni. Acesta
este sensul în care Dumnezeu „i-a dat slavă”.
Pentru ca. Această ultimă parte a versetului poate fi parafrazată astfel: „astfel încât credinţa şi
nădejdea voastră sunt îndreptate către Dumnezeu”. Una dintre consecinţele manifestării puterii lui
Dumnezeu la învierea şi înălţarea Domnului Hristos ar trebui să fie întărirea încrederii creştinului în
Dumnezeu. Acela care a putut să facă un lucru atât de măreţ pentru Domnul Isus poate să exercite o putere
similară în favoarea credinciosului.
1 Petru 1:22
22. Prin ascultarea. Literal, „în ascultarea”. Articolul hotărât arată că este vorba de acea ascultare pe
care o cere Evanghelia. Curăţirea totală a omului poate fi săvârşită numai prin supunerea sa faţă de voia lui
Dumnezeu.
Adevăr. Literal, „de adevărul”. În ce priveşte o definiţie a „adevărului”, vezi comentariul de la Ioan
8,32 şi de la Ioan 1,17; 17,17. Pentru a fi eficient adevărul nu numai că trebuie să fie ascultat, el trebuie să
fie şi practicat.
Curăţit. Literal, „pentru că v-aţi curăţit sufletele”. Din versiunea greacă reiese că destinatarii acestei
epistole se consacraseră în trecut şi starea lor curăţită continua în prezent. Vezi comentariul de la 1 Ioan 3,3.
Lucrarea de curăţire este făcută sub îndrumarea şi cu ajutorul Duhului Sfânt (vezi comentariul de la 1 Petru
1,2).
Sufletele. Gr. psuchai, pluralul lui psuche (vezi comentariul de la Matei 10,28), aici sediul voinţei, al
dorinţelor şi al pasiunilor.
Prin Duhul. Dovezile textuale favorizează omiterea acestor cuvinte. Totuşi, Scriptura învaţă că
Duhul Sfânt este puterea care lucrează ascultarea în om (vezi comentariul de la Romani 8,4).
Dragoste de fraţi. Gr. philadelphia (vezi comentariul de la Romani 12,10). Ascultarea de adevăr
trebuie să aibă ca rezultat iubirea de fraţi. Vezi comentariul de la Ioan 13,34; 1 Ioan 2,9–11; 3,10–18.
Neprefăcută. Gr. anupokritos, „nedeghizat”, „fără ipocrizie”. Forma substantivală pozitivă,
hupokrites, este echivalentul cuvântului de azi, „ipocrit”.
Iubiţi-vă. Gr. agapao, dragostea care e guvernată de raţiune şi înţelegere şi care caută binele suprem
al semenului (vezi comentariul de la Matei 5,43; Ioan 21,15).
Cu căldură. Gr. ektenos, „cu râvnă”, „din belşug” (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 12,5),
de aici a derivat cuvântul „a extinde”. Dragostea creştinului trebuie să se extindă asupra multor aspecte din
viaţa altuia, care poate că nu sunt plăcute în ele însele. Ea acoperă toate incidentele şi îi cuprinde pe toţi
oamenii (vezi comentariul de la 1 Corinteni 13,7).
Din. [„Cu”, KJV]. Sau „din”, „pornind din”, accentuând adâncimea izvorului iubirii creştine.
Toată. [„(o inimă) curată”, KJV]. Dovezile textuale sunt împărţite între păstrarea şi omiterea acestui
cuvânt.
1 Petru 1:23
23. Fiindcă aţi fost născuţi din nou. [„Fiind născuţi din nou”, KJV]. Literal, „fiindcă aţi fost născuţi
din nou”, referindu-se probabil la convertirea din trecut a cititorilor, realizată prin puterea Cuvântului lui
Dumnezeu. În ce priveşte naşterea din nou, vezi comentariul la Ioan 3,3–8.
Sămânţă. Probabil o referire la parabola semănătorului, unde „sămânţa” reprezintă „Cuvântul lui

Dumnezeu” semănat în inimile oamenilor (vezi comentariul de la Matei 13,3–9.18–23). Sau poate că Petru
se referă la naşterea fizică a fiecărei persoane.
Care poate putrezi. Gr. phthartos, „supus stricăciunii”. Vezi comentariul de la v. 18.
Care nu poate putrezi. Gr. aphthartos (vezi comentariul de la v. 4).
Cuvântul lui Dumnezeu. Adică acel cuvânt care vine de la Dumnezeu. Compară cu expresia
„Cuvântul privitor la Împărăţie” (Matei 13,19). Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu pentru om (vezi
comentariul de la 2 Timotei 3,16). Aderând la principiile lui, orice om va experimenta o „naştere din nou” a
nădejdii, a puterii şi a caracterului. Fără „Cuvântul lui Dumnezeu”, nimeni nu se poate aştepta să fie
transformat moral, nici să renască spiritual.
Viu şi … rămâne. Petru se poate referi aici fie la „Cuvânt”, fie la „Dumnezeu”. Ambele sensuri sunt
adevărate (compară cu Evrei 4,12). Poate că varianta „Dumnezeu, care e viu şi rămâne” este mai potrivită
acestui context.
În veac. [„Pentru totdeauna”, KJV]. Dovezile textuale favorizează omiterea acestor cuvinte.
1 Petru 1:24
24. Căci. Gr. dioti, cuvânt folosit de obicei de către Petru pentru a introduce citate din Vechiul
Testament.
Orice făptură. Aici apostolul citează din Isaia 40,6–8. El vorbeşte despre fiinţa umană în starea ei
naturală, slabă, fără sprijinul harului divin.
Toată slava ei. [„Toată slava omului”, KJV]. Dovezile textuale favorizează exprimarea „toată slava
ei”.
Se usucă. Petru accentuează scurtimea vieţii omeneşti în comparaţie cu domnia veşnică a lui
Dumnezeu. Fără nădejdea darului vieţii veşnice omul are parte doar de câţiva ani de existenţă.
1 Petru 1:25
25. Cuvântul. Gr. rhema, „cuvânt”, „solie”, aici, orice exprimare a adevărului divin.
Rămâne. Gr. meno, „a rămâne”. Declaraţiile lui Dumnezeu rămân în veac; nimic din ce spune El nu
are nevoie de schimbare sau corectură (vezi comentariul de la Psalmi 89,34). Principiile conducerii Sale vor
rămâne veşnic, la fel ca Dumnezeu (vezi comentariul de la Matei 5,17.18).
Propovăduit. [„Predicat”, KJV]. Punctul culminant al celor spuse de Petru este că veşnicul Cuvântul
al lui Dumnezeu cu privire la păcat şi mântuire constituie „vestea cea bună” a bisericii creştine. În felul
acesta „ascultarea de adevăr” (v. 22) îl asigură pe creştin de comuniunea nesfârşită cu veşnicul Dumnezeu.
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1 Petru 2:1
1. Lepădaţi. [„Lăsând la o parte”, KJV]. Sau „dezbrăcând”, ca pe nişte haine (vezi Efeseni 4,25;
Iacov 1,21). Pentru ca „laptele duhovnicesc şi curat” al Cuvântului (1 Petru 2,2) să fie eficient, trebuie
lepădate unele lucruri.
Dar. [„Deci”, KJV]. Petru dă aici o serie de îndemnuri destinate celor care au trecut prin experienţa
naşterii din nou, menţionată în cap. 1,23–25.
Răutate. Gr. kakia, „depravare”, „josnicie” (vezi comentariul de la Romani 1,29), incluzând orice fel
de viciu şi mediocritate.
Vicleşug. Gr. dolos, „trădare”, „viclenie” (vezi comentariul de la Ioan 1,47).
Prefăcătorie. [„Ipocrizie”, KJV]. Gr. hupokriseis, „joc de scenă”.
Clevetire. Sau „calomnie pe faţă” (vezi comentariul de la 2 Corinteni 12,20).
1 Petru 2:2
2. Născuţi de curând. [„Nou-născuţi”, KJV]. Expresia aceasta continuă ilustraţia cu naşterea din nou,
prezentată în cap. 1,3.23. Creştinii „născuţi de curând” nu au experienţă în viaţa şi cunoaşterea creştină
(compară cu Matei 18,3).
Doriţi. Sau „tânjiţi”, aici, a tânji cu foc după Cuvânt, după cum un prunc nou-născut doreşte laptele
mamei sale. Tot aşa, fiecare creştin ar trebui să dorească hrana spirituală a Scripturilor. Ea este absolut
necesară pentru creşterea spirituală.
Laptele. Adică principiile simple, elementare, fundamentale ale Evangheliei (vezi comentariul de la
Evrei 6,1.2).
Duhovnicesc. [„Cuvântului”, KJV]. Gr. logikos, „raţional”, „agreabil pentru raţiune” (vezi
comentariul de la Romani 12,1). Aici Petru vorbeşte despre hrana spirituală din „Cuvântul lui Dumnezeu” (1
Petru 1,23.25). Mulţi comentatori susţin că logikos se referă la logon theou, „Cuvântul lui Dumnezeu” (cap.
1,23) şi de aceea citesc aici „laptele care este Cuvântul”. Deşi Petru foloseşte cuvântul „lapte” în sensul de
hrană spirituală necesară tuturor creştinilor de-a lungul vieţii, autorul Epistolei către Evrei înţelege prin
„lapte” doctrinele elementare, care trebuie înlocuite cât mai curând cu putinţă cu „hrană tare” (Evrei 5,12 6,2). Petru nu vrea să spună neapărat că cei cărora le era destinată epistola erau doar „prunci” în credinţă.
Prin el spre mântuire. Mântuirea este ţinta şi răsplata tuturor acelora care trăiesc în armonie cu
învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu.
Să creşteţi. [„Să puteţi creşte”, KJV]. Literal, „să puteţi fi făcuţi să creşteţi”.
1 Petru 2:3
3. Dacă. Din versiunea greacă reiese că Petru presupune că cititorii au gustat bunătatea călăuzirii
divine, de aceea trebuie să îşi dorească în continuare hrana oferită de Scriptură.
Bun. [„Îndurător”, KJV]. Gr. chrestos, „bun de folosit”, „bun”, „binefăcător”, de la un verb care
înseamnă „a oferi cele necesare”. Aici apostolul citează din Psalmi 34,8, unde sunt descrise bunătatea, mila
şi grija iubitoare a Domnului faţă de om.
1 Petru 2:4
4. Apropiaţi-vă. Sau „continuaţi să veniţi”. După cum copilul are mereu nevoie de hrană (v. 2), tot
aşa creştinul va simţi neîncetat nevoia de hrană spirituală. El îşi predă zilnic viaţa Domnului Hristos, iar
binecuvântările lui Dumnezeu îi sunt reînnoite.
De El. Adică de Domnul (v. 3).

Piatra vie. Adică Domnul Isus Hristos. În ce priveşte „piatra” ca simbol al Domnului Hristos, vezi
comentariul de la Matei 16,18. Petru anticipează citatul pe care îl va da în v. 6, despre o profeţie cu privire la
Domnul Isus ca „piatră din capul unghiului” bisericii. Compară accentul pus de Petru pe „nădejdea vie”
(vezi comentariul de la cap. 1,3) şi Cuvântul „care este viu” (v. 23).
Lepădată. [„Refuzată”, KJV]. Gr. apodokimazo, „a lepăda ceva după ce a fost testat”, din cauză că
nu a corespuns aşteptărilor. Oamenii au privit la Domnul Hristos, L-au cercetat şi au considerat că nu avea
trăsăturile pe care le aşteptau de la Mesia şi de aceea L-au respins ca Mântuitor. Iudeii au luat această
atitudine, la fel cum au procedat mulţi alţii din alte naţiuni, până în ziua de azi (compară cu Faptele
Apostolilor 4,11).
Aleasă … înaintea lui Dumnezeu. Gr. eklektos (vezi comentariul de la cap. 1,2). Deşi în general
oamenii L-au lepădat pe Domnul Hristos, Dumnezeu a recunoscut că El împlineşte toate condiţiile pentru a
fi înlocuitorul fără păcat al omului.
Scumpă. Sau „onorată”, „preţuită”, „valorată”, datorită calităţilor pe care le are.
1 Petru 2:5
5. Şi voi. În original aceste cuvinte sunt accentuate: „şi voi înşivă”.
Pietre vii. Apostolul foloseşte pentru credincioşi acelaşi termen pe care l-a aplicat la Domnul Hristos
(v. 4). Datorită unirii sale cu Domnul Hristos cel viu, fiecare credincios este o piatră vie. Fără o legătură vie
cu El, nimeni nu poate trăi o viaţă sfântă (vezi comentariul de la Ioan 6,51.57; 15,1–6) şi nici nu se poate
aştepta să primească viaţa veşnică (vezi comentariul de la cap. 14,19).
Zidiţi. Gr. oikodomeo, acelaşi verb pe care l-a folosit şi Domnul Hristos când a anunţat întemeierea
bisericii creştine (vezi comentariul de la Matei 16,18). În calitate de Constructor Şef, Domnul Hristos îl
modelează şi îl pune pe fiecare credincios sincer în locul potrivit în biserica celor răscumpăraţi. Este corectă
şi traducerea: „fiţi zidiţi”. Această formulare subliniază supunerea creştinului faţă de Dumnezeu, Marele
Constructor (vezi comentariul de la Efeseni 2,21.22).
Duhovnicească. Gr. pneumatikos, „care ţine de spirit”. Numai cei care îşi devotează viaţa slavei lui
Dumnezeu vor fi intra în templul celor răscumpăraţi. Petru prezintă biserica aici ca o grupare organizată,
fiinţe umane unite prin consacrare. Şi Pavel se referă la biserică numind-o templu (1 Corinteni 3,16; Efeseni
2,20–22).
Preoţie sfântă. Literal, „pentru o preoţie sfântă”, „să fiţi o preoţie sfântă”. Aici Petru se referă la
faptul că în virtutea lucrării de mijlocire a Domnului Hristos, creştinii se bucură de acces liber la Dumnezeu
şi deci nu au nevoie de un mijlocitor dintre oameni (vezi comentariul de la Evrei 4,16). Preoţia aceasta este
caracterizată nu numai prin intrarea liberă la Dumnezeu, ci şi prin sfinţenie, separarea de lume, privilegii şi
obligaţii speciale. În timpul mileniului, cei răscumpăraţi vor fi „preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos”
(vezi comentariul de la Apocalipsa 20,6).
Să aduceţi. [„Să oferiţi”, KJV]. Deoarece sunt preoţi, creştinii trebuie „să aibă ceva de adus” (Evrei
8,3).
Jertfe duhovniceşti. [„Jertfe spirituale”, KJV]. Adică jertfe caracterizate printr-un spirit de iubire şi
consacrare faţă de Dumnezeu, în contrast cu animalele care erau sacrificate în cadrul sistemului ritual, care a
ajuns să reflecte numai cu puţin mai mult decât îndeplinirea formei. Numai aceia care I se închină „în duh şi
în adevăr” (Ioan 4,23.24) pot aduce jertfe „plăcute lui Dumnezeu”. Motivaţia şi atitudinea sunt proba
sincerităţii omului (vezi comentariul de la Matei 20,15). Compară cu sacrificiile aduse de Cain şi de Abel
(vezi comentariul de la Genesa 4,4.5).
Plăcute lui Dumnezeu. „O jertfă vie” – o viaţă consacrată – este întotdeauna plăcută lui Dumnezeu
(vezi comentariul de la Psalmi 51,16.17; Romani 12,1). Alte jertfe „plăcute lui Dumnezeu” sunt lauda (Evrei
13,15), binefacerea şi dărnicia (Evrei 13,16). Darurile materiale sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu în
măsura în care acestea reflectă iubirea şi devoţiunea dătătorului (vezi Faptele Apostolilor 10,4; Filipeni

4,18).
Prin Isus Hristos. Prin Domnul Isus Hristos ne apropiem de Dumnezeu şi prin El jertfele noastre pot
fi plăcute. Pentru a-şi aduce jertfele înaintea lui Dumnezeu, creştinul nu are nevoie de vreun preot de pe
pământ (vezi comentariul de la Evrei 4,16; 10,19–22).
1 Petru 2:6
6. Căci. Sau „pentru că”.
În Scriptură. Citatul este luat din LXX, de la Isaia 28,14.
Sion. Un nume poetic pentru Ierusalim (vezi comentariul de la Psalmi 48,2; compară cu Evrei
12,22).
Capul unghiului. Gr. akrogoniaisos, „colţul cel mai îndepărtat”, de la akros, „cel mai din afară”, „la
margine”, şi gonia, „colţ”, „unghi”, referindu-se la piatra cea mai importantă dintr-o clădire, cea care pune
fundaţia şi suprastructura şi leagă zidurile între ele (vezi comentariul de la Efeseni 2,20).
Aleasă. Vezi comentariul de la cap. 1,2; 2,4.
Scumpă. Vezi comentariul de la v. 4. Ţinând cont de faptul că Dumnezeu L-a onorat atât de mult pe
Domnul Hristos, este neînţelept ca oamenii să se lepede de El sau să-I dea o mică valoare.
Se încrede. [„Crede”, KJV]. Literal, „îşi face un obicei din a se încrede”, adică are o încredere calmă,
statornică.
În El. Adică în Domnul Isus Hristos, nu în Petru sau în oricare alt om (vezi comentariul de la Matei
16,18). Aici Petru arată clar că Domnul Hristos (nu el, Petru) este piatra din capul unghiului, pe care este
zidită biserica.
Dat de ruşine. Gr. kataischuno (vezi comentariul de la Romani 5,5), în forma folosită aici, „a fi făcut
de ruşine”.
1 Petru 2:7
7. Cinstea asta. [„Este preţios”, KJV]. În contrast, „cei necredincioşi” consideră piatra aceasta o
ocară. Compară cu v. 4 şi 6. Oricât de mult L-ar dispreţui lumea pe Domnul Hristos, adevăraţii credincioşi
consideră că este o cinste să fie numiţi creştini. Ei nu trebuie să se considere dezonoraţi, deoarece sunt
„pietre vii” (v. 5) în casa spirituală a cărei piatră unghiulară este Domnul Isus Hristos.
Lepădat-o. Vezi comentariul de la v. 4. Aici Petru citează din Psalmi 118,22, verset pe care Domnul
Hristos l-a aplicat la Sine (vezi comentariul de la Matei 21,42–44; compară cu Faptele Apostolilor 4,11). Cu
privire la incidentul legat de construirea Templului pomenit aici, vezi DA 597, 598.
În capul unghiului. Compară cu expresia „piatră din capul unghiului” (vezi comentariul de la v. 6).
1 Petru 2:8
8. Piatră de poticnire. Apostolul citează acum din Isaia 8,14. Compară cu citatul similar al lui Pavel,
în Romani 9,32. Naţiunea iudaică a fost atât de mult ofensată de solia Domnului Hristos despre neprihănirea
prin credinţă încât au crucificat chiar persoana care venise să satisfacă cele mai adânci dorinţe de pace din
inimile lor. Ei au refuzat chiar mijloacele prin care Dumnezeu vroia să-i zidească şi să-i întărească,
individual şi ca naţiune (vezi Vol. IV, pp. 32, 33).
Cădere. [„Jignire”, KJV]. Gr. skandalon, „băţ de cursă”, „arc de cursă”, care, atunci când e atins de
un animal, sare şi închide cursa (vezi comentariul de la 1 Corinteni 1,23). La fel, omul care Îl leapădă pe
Domnul Isus Hristos îşi semnează propria hotărâre de moarte.
Se lovesc. [„Se împiedică”, KJV]. Domnul Hristos a venit pentru a fi piatra pe care omul să calce

pentru a ajunge la mântuire, pace cu Dumnezeu şi fericire veşnică. Dar, atunci când refuză să calce pe piatră
pentru a urca, oamenii „se lovesc”, lucru pentru care „piatra” în sine nu e deloc vinovată. Vezi comentariul
de la Ioan 3,19.
Cuvântul. Adică Evanghelia Domnului Isus Hristos, aşa cum este descoperită în Scripturi (vezi
comentariul de la cap. 1,23; 2,2). „Cei necredincioşi” refuză să primească îndurarea Domnului Hristos.
Rânduiţi. Dumnezeu i-a „rânduit” la mântuire pe aceia care Îl primesc pe Domnul Hristos, şi la
osândă pe cei care-L leapădă. Alegând să-L primească sau să-L lepede pe Domnul Hristos, oamenii se
alătură de bunăvoie unei grupe sau alteia şi astfel sunt rânduiţi să aibă parte de soarta pe care Dumnezeu a
pregătit-o mai dinainte pentru grupa aceea. Când alege să-L lepede pe Domnul Hristos, omul renunţă de
bunăvoie la singurul mijloc de mântuire (vezi Faptele Apostolilor 4,12). Dumnezeu a declarat că cel
neascultător va fi spulberat de către „piatră” (Matei 21,44). Consecinţele încălcării au fost „rânduite” de
Dumnezeu. Astfel, atunci când iudeii L-au lepădat pe Domnul Hristos, şi-au sigilat soarta ca naţiune (vezi
Vol. IV, pp. 30–36; vezi comentariul de la 1 Corinteni 1,23). În ce priveşte preştiinţa şi predestinaţia divină,
vezi comentariul de la Ioan 3,17–19; Romani 8,28.29.
1 Petru 2:9
9. Seminţie aleasă. [„Generaţie aleasă”, KJV]. Gr. genos eklekton, „soi ales”, „popor ales”. Despre
„piatra din capul unghiului” de asemenea se spune că este „aleasă” (eklekton, 1 Petru 2,4.6; compară cu
Apocalipsa 17,14). Naţiunea iudaică a fost cândva „aleasă” pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu printre
popoare (vezi Vol. IV, pp. 26, 27; vezi comentariul de la Isaia 43,10), dar din cauza necredinţei şi a
împietririi inimii, ei şi-au pierdut poziţia lor favorizată (vezi Vol. IV, pp. 30, 31). Aici Petru declară că
Dumnezeu a transferat privilegiul şi răspunderile naţiunii iudaice asupra comunităţii creştine, nu ca un grup
naţional, ci ca un popor format din oameni din toate naţiunile pentru a constitui o entitate spirituală, o
singură familie mare, în toată lumea (vezi comentariul de la Galateni 3,28). Statutul special al Israelului
literal a fost revocat (vezi Vol. IV, pp. 35, 36).
Preoţie împărătească. Un citat din LXX, de la Exodul 19,6 (vezi comentariul de acolo), unde e
folosită aceeaşi expresie greacă (basileion hierateuma). Vezi comentariul de la Apocalipsa 1,6, unde
dovezile textuale atestă exprimarea „o împărăţie, preoţi”. Ca preoţi, creştinii trebuie să-I aducă lui
Dumnezeu „jertfe duhovniceşti” (1 Petru 2,5); de asemenea ei se aduc pe ei înşişi ca jertfe vii (vezi
comentariul de la Romani 12,1), o grupare de credincioşi cu totul dedicaţi lui Dumnezeu. Nu au nevoie de
vreun preot omenesc care să fie mijlocitor între ei şi Dumnezeu, deoarece există un singur Mijlocitor între
Dumnezeu şi om, Isus Hristos (vezi comentariul de la Evrei 7,17.24–28; vezi şi cap. 4,16).
Neam sfânt. Aşa cum a ales naţiunea iudaică pentru a mărturisi cu privire la principiile conducerii
Sale (vezi comentariul de la Deuteronom 7,6), tot aşa Dumnezeu a chemat şi biserica creştină pentru a fi un
„neam sfânt”, care să-L reprezinte pe pământ (vezi Vol. IV, pp. 35, 36).
Ca să fie al Lui. Gr. peripoiesis, „proprietate”, „proprietate personală”, literal, „o achiziţie” (vezi
comentariul de la Efeseni 1,14). Compară cu verbul înrudit, peripoieo, „a achiziţiona” [pentru sine]”, „a
păstra” [pentru sine]. Cuvântul englezesc folosit aici, „peculiar” („particular”) care de fapt înseamnă
„aparţinând unei persoane”, „proprietate particulară”, „al său propriu”, vine de la latinescul peculiaris, „al
cuiva personal”, „aparţinând cuiva”, „special”. În engleză „peculiar” are şi sensul de „ciudat” sau
„excentric”, dar ideea că aici Petru îl caracterizează aşa pe poporul lui Dumnezeu, nu este justificată de
cuvântul grec peripoiesis (vezi comentariul de la Deuteronom 14,2). Aici sensul literal este „un popor în
posesie”, însemnând „un popor în a cărui posesiune a ajuns Dumnezeu”, sau „un popor pe care Dumnezeu
l-a achiziţionat pentru Sine”, „un popor care Îi aparţine lui Dumnezeu”. Vezi comentariul de la Exodul 19,5;
Deuteronom 7,6; Maleahi 3,17. Domnul Hristos a obţinut biserica şi o consideră a fi într-un anumit înţeles
proprietatea Sa personală (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 20,28; Efeseni 1,14).
Ca să vestiţi. Literal, „să proclamaţi”.
Puterile. Gr. aretai, „distincţiile”, „perfecţiunea”, cu accent pe aceste calităţi manifestate activ prin
fapte. Aici se face referire la slava, la iubirea îmbelşugată a lui Dumnezeu şi la planul Său milostiv pentru
mântuirea păcătoşilor (vezi Exodul 34,6.7). Dumnezeu a făcut din biserică proprietatea Lui pentru ca

membrii ei să poată reflecta preţioasele Sale trăsături de caracter în propria lor viaţă şi să proclame tuturor
oamenilor bunătatea şi îndurarea Lui. Prin atractivitatea personalităţii sale şi prin faptele lui bune, creştinul
trebuie să-L descopere pe Dumnezeu în faţa lumii aşa cum a făcut-o Domnul Isus (vezi 2 Corinteni
2,14–16).
Întuneric. Scripturile vorbesc despre întunericul „acestui veac” (Efeseni 6,12) şi despre „faptele
întunericului” (Romani 13,12), care sunt „neroditoare” (Efeseni 5,11). Poporul lui Dumnezeu nu se află „în
întuneric” (1 Tesaloniceni 5,4), deoarece a fost chemat să iasă afară din el (vezi comentariul de la Ioan 1,5).
Lumina. Un cuvânt care face referire la adevăr (Matei 4,16; Luca 11,35) şi la cei care rămân în el
(Matei 5,14; Faptele Apostolilor 13,47; Efeseni 5,8). Domnul Isus Hristos (vezi comentariul de la Iacov
1,4.5.9; 8,12) şi Tatăl (1 Ioan 1,5) sunt izvorul luminii. Lumina adevărului împrăştie întunericul ignoranţei şi
este astfel un simbol biblic al prezenţei şi al călăuzirii lui Dumnezeu (vezi comentariul de la Ioan 1,4.7).
Minunată. Sau „uimitoare”, „uluitoare”.
1 Petru 2:10
10. Odinioară. [„În trecut”, KJV]. Adică mai ales pe vremea când Avraam şi descendenţii lui erau
poporul „pe care Dumnezeu l-a câştigat ca să fie al Lui”.
Nu eraţi un popor. Apostolul parafrazează versetul din Osea 2,23 şi îl aplică la creştinii dintre
neamuri. El nu s-ar fi putu adresa astfel creştinilor iudei, ai căror strămoşi fuseseră poporul lui Dumnezeu
timp de secole. Mai târziu arată că „poporul” căruia îi vorbeşte aici sunt cei convertiţi de la idolatrie (1 Petru
4,3.4). Pavel de asemenea citează versetul din Osea 2,23 făcând referire la chemarea neamurilor la pocăinţă
(vezi comentariul de la Romani 9,25.26).
Poporul lui Dumnezeu. Fără Domnul Hristos, toţi oamenii, fie iudei, fie neamuri, ar fi fost fără
nădejde (vezi comentariul de la v. 9). Totuşi, când devin cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu, ei se alătură
seminţiei alese, a cărei sarcină este de a descoperi oamenilor slava Domnului lor (vezi comentariul de la v.
9).
Nu căpătaserăţi îndurare. În timpul cât Israel a fost poporul ales al lui Dumnezeu, neamurile puteau
obţine îndurare divină devenind israeliţi. Dar acum, pentru a avea parte de aceeaşi îndurare, un iudeu trebuia
să părăsească iudaismul şi să intre în biserica creştină. În vremurile de demult Israel era canalul prin care
îndurarea divină se revărsa spre lume; astăzi, biserica este canalul acela.
Aţi căpătat îndurare. Datorită faptului că au devenit mijlocul rânduit de Dumnezeu prin care
„îndurarea” se revarsă spre lume.
1 Petru 2:11
11. Prea iubiţilor. Gr. agapetoi, „cei iubiţi”, de la agape, care subliniază ideea unei iubiri inteligente,
caracterizată prin lepădare de sine (vezi comentariul de la Matei 5,43).
Vă sfătuiesc. Sau „vă îndemn”.
Străini. Gr. paroikoi, „străini”, adică imigranţi care nu se bucură de drepturile cetăţeniei (vezi
comentariul de la Efeseni 2,19; compară cu 1 Petru 1,1.17).
Călători. [„Peregrini”, KJV]. Gr. parepidemoi, „vizitatori”, „străini”, „exilaţi” (vezi comentariul de
la 1 Petru 1,1; compară cu Evrei 11,13).
Să vă feriţi. [„Să vă abţineţi”, KJV]. Creştinii trebuie să rămână „fără pată” şi „fără zbârcitură” (vezi
comentariul de la Efeseni 5,27) în mijlocul unei lumi degenerate din punct de vedere moral. Ei trebuie să se
ferească de orice contact cu obiceiurile şi practicile rele. Acest lucru îi deosebeşte ca „străini” şi „călători”
în lumea aceasta. Ei se ţin departe de plăcerile ei depravate şi se consacră lucrurilor spirituale.
Poftele. Gr. epithumiai, „dorinţe”, „pofte” (vezi comentariul de la Ioan 8,44; Romani 7,7; vezi şi

comentariul de la Matei 5,28).
Firii pământeşti. Gr. sarkikos, „trupesc”, „carnal” (vezi comentariul de la 1 Corinteni 3,1).
Se războiesc. Gr. strateuo, „a duce o campanie”, „a da o bătălie”. Rămăşiţele înclinaţiilor păcătoase
duc o luptă stăruitoare în mintea creştinului, până când harul Domnului Hristos îl imunizează împotriva
poftelor „firii pământeşti” care se luptă împotriva sufletului (vezi comentariul de la Romani 7,21–25).
Sufletul. Gr. psuche (vezi comentariul de la Matei 10,28), referindu-se aici la însuşirile superioare
ale omului, conştiinţa şi voinţa (compară cu 1 Petru 1,9.22).
1 Petru 2:12
12. Purtare. Vezi comentariul de la cap. 1,15.
Bună. [„Cinstită”, KJV]. Gr. kalos, „nobil”, „slujind unui scop bun”. Influenţa caracterului creştin
asupra celor neconvertiţi ar trebui să mărturisească despre superioritatea felului creştin de vieţuire.
Altruismul, răbdarea, hărnicia şi viaţa ordonată a unui credincios adevărat sunt în contrast izbitor cu
obiceiurile mai mult sau mai puţin nedisciplinate ale celor neconvertiţi.
Neamurilor. Gr. ethne, „naţiuni”. Aici cuvântul acesta nu face referire la cei care nu erau iudei, ci are
sens figurat, fiind vorba despre necreştini, deoarece Petru le scria în primul rând celor convertiţi de la
păgânism (cap. 4,3.4). Iudeii foloseau cuvântul ebraic vechi testamentar, goy, şi echivalentul lui grec nou
testamentar, ethnos, cu sensul de „naţiune”, şi ambele sunt adesea traduse aşa, uneori cu referire la poporul
evreu (de pildă în Genesa 12,2; Exodul 19,6; 33,13; Ezechiel 37,22; Luca 7,5; 23,2; Ioan 11,43–52; Faptele
Apostolilor 26,4), dar mai frecvent cu privire la naţiunile păgâne dimprejur (Leviticul 20,23; Deuteronom
4,27; 2 Împăraţi 18,33; Ieremia 5,15; 25,31; Ezechiel 6,8; Apocalipsa 2,26; de asemenea aproape de fiecare
dată când e folosit în Noul Testament cuvântul „neamuri”). Formele de plural goyim şi ethne (traduse
„naţiuni”, „neamuri”, sau „păgâni”) au ajuns să însemne nu doar naţiunile păgâne, ci şi păgânii ca indivizi
(Faptele Apostolilor 10,45; 13,42.48; Efeseni 2,11; 3,1). Astfel, pentru iudei, care se considerau mai presus
de cei dintre „neamuri”, termenul ethne a căpătat sensul secundar depreciativ, de inferiori şi păgâni (vezi
comentariul de la Galateni 2,15).
Creştinii iudei fuseseră obişnuiţi să înţeleagă prin „Israel” poporul legământului lui Dumnezeu, şi
prin „naţiunile”, sau „neamurile” să înţeleagă „păgâni” – „fără drept de cetăţenie în Israel: străini de
legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume” (Efeseni 2,12). De aceea, s-ar fi sfiit să
aplice cuvântul „israelit” convertiţilor dintre neamuri, sau să considere că atunci când aceştia părăsiseră
păgânismul şi se alăturaseră bisericii creştine, încetaseră să mai facă parte dintre Neamuri (1 Corinteni 12,2;
Efeseni 2,11).
Faptul acesta explică de ce atât Pavel cât şi Petru folosesc cuvântul ethne pentru a pune în contrast
neamurile şi creştinii, nu neiudeii şi iudeii. Pavel îi mustră pe creştinii din Corint pentru îngăduirea unui
păcat dintre „acelea care nici chiar la păgâni [‚neamuri’, KJV] nu se pomenesc” (1 Corinteni 5,1) şi îi pune
în contrast pe aceşti creştini („voi”) cu „neamurile” care „jertfesc dracilor” (1 Corinteni 10,20). Petru de
asemenea, în pasajul în discuţie, face deosebire între „ei” şi „voi” (în limba română pronumele acestea sunt
subînţelese) când le spune acestor foşti păgâni să aibă „o purtare bună [‚cinstită’, KJV] în mijlocul
neamurilor”. Este evident că nu îi numeşte „neamuri” pe aceia care „odinioară” nu erau un popor, dar acum
sunt „poporul lui Dumnezeu” (1 Petru 2,10), mai ales că acum sunt „o seminţie aleasă, o preoţie
împărătească, un neam sfânt” (v. 9), moştenitor al făgăduinţelor legământului pentru Israel.
Făcători de rele. Creştinii erau greşit înţeles de către păgâni, fiind acuzaţi de lipsă de loialitate faţă de
stat şi învinuiţi că tulbură pacea. În asemenea circumstanţe, unica lor apărare era o viaţă nepătată, o viaţă pe
care să o admire chiar şi păgânii.
Bune. Gr. kalos. Ca reprezentant al Domnului Hristos, creştinul trebuie să fie cunoscut nu doar
pentru corectitudinea lui morală, ci şi pentru interesul pe care îl are pentru binele semenilor săi. Dacă
experienţa sa religioasă este autentică, atunci ea se va manifesta prin fapte bune (vezi comentariul de la
Matei 7,16–20; Iacov 3,11–18).

Văd. Sau „le urmăresc cu atenţie”, „le verifică”. Apostolul nădăjduieşte că, observând felul de viaţă
al creştinilor, mulţi păgâni îl vor adopta (vezi comentariul de la 1 Corinteni 4,9; Evrei 10,33).
Să slăvească pe Dumnezeu. Adică să recunoască înţelepciunea şi puterea Lui, pe care le văd
reflectate în viaţa creştinilor. Poate că Petru îşi aminteşte aici de cuvintele Domnului Isus (vezi comentariul
de la Matei 5,16).
Cercetării. Gr. episkope, „o privire asupra”, poate din partea păgânilor, când cercetează de aproape
„faptele bune” ale membrilor bisericii, sau de către Dumnezeu, când, la judecată, va „privi asupra” vieţilor
oamenilor. Deoarece unul din scopurile vieţii creştinului este să descopere caracterul lui Dumnezeu şi astfel
să-i determine pe păgâni să-şi cerceteze relaţia cu El, prima explicaţie se armonizează cel mai bine cu
contextul. „Privind asupra” caracterului nobil al creştinului adevărat, păgânii vor avea motive suficiente „să
slăvească pe Dumnezeu”. Cea mai bună cale prin care pot ei să facă lucrul acesta este să se supună harului
divin şi puterii Sale de a transforma caracterul.
1 Petru 2:13
13. Fiţi supuşi. [„Supuneţi-vă”, KJV]. Literal, „supuneţi-vă o dată pentru totdeauna”.
Oricărei stăpâniri omeneşti. [„Oricărui decret omenesc”, KJV]. Literal, „oricărei instituţii omeneşti”.
Cu excepţia cazului în care este implicată încălcarea unui principiu, creştinul trebuie să conlucreze din inimă
cu legile scrise şi nescrise ale societăţii în mijlocul căreia trăieşte. Petru consideră diferitele forme de
guvernare ca instituţii stabilite de om. El nu accentuează, aşa cum face Pavel în Romani 13, permisiunea
divină prin care îşi exercită puterea conducătorii pământeşti, ci accentuează aspectul uman al autorităţii lor.
Creştinul nu trebuie să se împotrivească autorităţilor stabilite.
Pentru Domnul. Creştinul trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile civice nu din teama de pedeapsă, ci
din cauza preceptului şi a exemplului dat de Domnul său, pe când era El pe pământ. Domnul Isus S-a supus
poruncilor civile, chiar preferând să se supună nedreptăţii decât să Se răzvrătească împotriva autorităţii
stabilite (vezi comentariul de la Matei 22,21; 26,50–53).
Înalt stăpânitor. [„Suprem”, KJV]. Literal, „stând deasupra”, sau „fiind mai presus decât alţii”, în ce
priveşte poziţia.
1 Petru 2:14
14. Dregătorilor. [„Guvernatorilor”, KJV]. Şi anume dregătorii provinciilor. În principiu, aici ar fi
incluşi toţi ceilalţi slujbaşi oficiali cu funcţii mai mici.
Trimişi de el. Slujbaşii oficiali inferiori în rang trebuie să fie ascultaţi pentru că au fost numiţi de
împărat, care domneşte cu permisiunea divină, pentru asigura ordinea şi dreptatea (vezi comentariul de la
Daniel 4,17).
Pedepsească. Una din funcţie principale ale conducerii este de a menţine ordinea în societate (vezi
comentariul de la Romani 13,3.4). Creştinii nu trebuie să aibă reputaţia de a face dificilă menţinerea legii şi
a ordinii pentru cei cărora li s-a încredinţat această răspundere.
Să laude. Vezi comentariul de la cap. 1,7. Slujbaşii oficiali nu au doar datoria de a îngrădi forţele
răului, ci şi de a încuraja persoanele şi activităţile care contribuie la bunul mers al societăţii.
1 Petru 2:15
15. Căci. Petru introduce acum motivul fundamental pentru care creştinul trebuie să se supună
autorităţii civile.
Voia lui Dumnezeu. Creştinul trebuie să se supună nu din teamă de pedeapsă, ci pentru că Dumnezeu
îi cere să facă aşa.
Făcând ce este bine. Sau „având o purtare exemplară”.

Să astupaţi gura. [„Să aduceţi la tăcere”, KJV]. Sau „să astupaţi în continuare gura”. Calea cea mai
bună pentru a astupa gura celor care critică este a nu da nici un motiv în acest sens.
Proşti. [„Nechibzuiţi”, KJV]. Sau „stupizi”, adică persoane care pe nedrept îi acuză pe creştini că
sunt „făcători de rele” (cap. 2,12).
1 Petru 2:16
16. Ca nişte oameni slobozi. Creştinul se supune autorităţii (v. 13) nu ca un sclav servil, care nu
gândeşte, ci o face inteligent şi de bunăvoie, ca un om liber în Domnul Hristos Isus.
Slobozenia. [„Libertatea”, KJV]. Adică libertatea de a acţiona ca o fiinţă inteligentă.
Haină. [„Manta”, KJV]. Sau „învelitoare”, „văl”, şi în sens figurat, un „pretext”. Creştinul nu va
abuza de libertatea sa şi nu va profita de reputaţia sa de cetăţean care respectă legile. Libertatea creştină nu îl
scuteşte nici în cea mai mică măsură de răspunderea sa, ca cetăţean, faţă de autoritatea legal constituită
(compară cu 1 Corinteni 6,12; 10,23).
Răutăţii. Gr. kakos (vezi comentariul de la v. 1)
Robi. Sau „sclavi”. Ca rob al lui Dumnezeu, creştinul ascultă de El. Lumea are dreptul să se aştepte
de la creştin să trăiască potrivit cu mărturisirea sa de credinţă şi trebuie să tragă concluzia că ceea ce face,
face cu aprobarea divină. În felul acesta, bunul nume al lui Dumnezeu depinde de felul cum se poartă
creştinul. El nu ar trebui să dea niciodată oamenilor ocazia de a crede că felul de vieţuire cerut de Dumnezeu
este inferior celui îndeobşte acceptat de necreştini.
1 Petru 2:17
17. Cinstiţi pe toţi. Adică indiferent care ar fi poziţia lor în societate. Fiecare trebuie respectat, nu
neapărat pentru calităţile pe care le are, ci având în vedere statutul său.
Iubiţi. Sau „iubiţi în continuare”. Acelaşi sens de continuitate este folosit şi la verbele „cinstiţi” şi
„temeţi-vă”, subliniind consecvenţa atitudinii creştine, care închide gura celor neştiutori (v. 15).
Pe fraţi. [„Frăţietatea”, KJV]. Adică frăţietatea credincioşilor în Domnul Hristos.
Temeţi-vă de Dumnezeu. Vezi comentariul de la Psalmi 19,9.
Împăratului. Vezi comentariul de la v. 13.
1 Petru 2:18
18. Slugilor. Gr. oiketai, „sclavi în gospodărie” (vezi comentariul de la Romani 14,4; Efeseni 6,5–8).
Fiţi supuse. Sau „continuaţi să fiţi supuse” (vezi comentariul de la Efeseni 6,5).
Stăpânilor. Gr. despotai (vezi comentariul de la Luca 2,29; Faptele Apostolilor 4,24). Aici cuvântul
acesta accentuează domnia absolută asupra sclavilor. Deoarece mulţi creştini din biserica primară erau
sclavi, conducătorii bisericii au considerat necesar să abordeze problema sclaviei din punct de vedere
practic, nu ideal (vezi comentariul de la Deuteronom 14,26). Sclavii creştini trebuiau să câştige stima şi
bunătatea stăpânilor, dând pe faţă credincioşie, loialitate, umilinţă, răbdare şi un spirit iertător.
Buni. Gr. agathos, „bun”, din punct de vedere moral.
Blânzi. Gr. epieikes, „blând”, „chibzuit”, „cu o purtare blândă”. Petru aminteşte aici sfatul Domnului
Hristos, dat în Predica de pe Munte (vezi comentariul de la Matei 5,43–48).
Greu de mulţumit. [„Îndărătnic”, KJV]. Literal, „strâmbi”, aici, metaforic, o „minte sucită”, aşa cum

se dă pe faţă în purtarea faţa de alţii. Poate că nu este greu să-i slujeşti unui stăpân bun şi chibzuit, dar se
cere multă tărie creştină pentru a-i sluji cu credincioşie unui stăpân sucit şi pervers. Cu toate acestea, un
stăpân „greu de mulţumit” nu este o scuză pentru lipsa de bună-cuviinţă sau de ascultare. Sclavul creştin era
zilnic confruntat cu situaţii dificile. Adesea i se cerea să facă pregătiri pentru închinarea stăpânului la zei, să
servească alimente sau băuturi dăunătoare sau să fie de faţă la distracţii imorale. Cu toate acestea, el trebuia
să-şi îndeplinească datoria cu credincioşie.
1 Petru 2:19
19. Plăcut. [„Vrednic de laudă”, KJV]. Gr. charis, „har”, aici „plăcut” (vezi comentariul de la Ioan
1,14; Romani 1,7; 3,24; 1 Corinteni 1,3). Compară cu ocazia în care Domnul Isus a folosit cuvântul charis –
„ce răsplată vi se cuvinte?” (Luca 6, 32). Ca un sclav creştin să rămână credincios faţă de un stăpân arogant
şi „greu de mulţumit” (1 Petru 2,18) este nevoie de mult har de la Dumnezeu. Fiindu-i plăcută devoţiunea
sclavului credincios, Dumnezeu îi acordă putere divină pentru a-i face povara mai uşor de suportat.
Pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu. Literal, „din cauza conştiinţei lui faţă de Dumnezeu”, o
conştiinţă iluminată de Duhul Sfânt, care Îl are în vedere pe Dumnezeu în îndeplinirea datoriilor zilnice.
Conştientizarea prezenţei Sale îl face în stare pe credincios să conlucreze cu cerul şi să trăiască o viaţă de
biruinţă, triumfând peste problemele dificile şi amare ale vieţii.
Suferă întristare. Sau „continuă să îndure întristările”. Cunoaşterea faptului că în orice experienţă
dureroasă a vieţii Dumnezeu stă alături de noi, aduce curaj şi seninătate.
Pe nedrept. Principiul acesta se aplică nu doar sclavului creştin, ci şi tuturor credincioşilor care sunt
judecaţi pe nedrept şi calomniaţi. Ştiind că Dumnezeu vede totul şi judecă cu dreptate, creştinul care
„suferă” va răbda nedreptatea aşa cum, cu atâta nobleţe, a făcut-o Hristos, Domnul său (vezi comentariul de
la Matei 5,10–12).
1 Petru 2:20
20. Ce fală? [„Ce slavă?” KJV]. Literal, „ce fel de merit?”
Cu răbdare. Adică să sufere cu răbdare atunci când ştie că merită pedepsit pentru necredincioşia lui
faţă de stăpânul său pământesc.
Pălmuiţi. Gr. kolaphizo, „a trage palme”, „a bate cu pumnii”.
Când aţi făcut rău. [„Pentru greşelile voastre”, KJV]. Literal, „pentru greşelile voastre continue”, fie
împotriva lui Dumnezeu, fie împotriva semenului. Refuzând să fie ascultător, sclavul creştin calcă porunca
lui Dumnezeu şi în acelaşi timp sfidează dorinţele stăpânului său pământesc. În felul acesta, reputaţia lui de
creştin scade în ochii celor necredincioşi, iar înaintea lui Dumnezeu faptele lui nu sunt charis (vezi
comentariul de la v. 19), adică vrednice de favoarea divină.
Lucrul acesta. Adică a suferi cu răbdare maltratări nemeritate.
Plăcut. Gr. charis, tradus „vrednic de laudă” (vezi comentariul de la v. 19). Sclavul creştin nu trebuia
să fie niciodată vinovat de lenevia, ineficienţa sau necinstea pentru care erau adesea pedepsiţi sclavii păgâni.
Dumnezeu are mijloace prin care îi va recompensa pe credincioşii sinceri care suferă din cauza neprihănirii,
iar această asigurare călduroasă a purtării Sale de grijă susţine credinţa şi curajul lor.
1 Petru 2:21
21. Chemaţi. Creştinul a fost chemat să facă binele şi, dacă este nevoie, să sufere din această cauză.
Era posibil ca un sclav – sau oricare alt membru al bisericii creştine – deşi îşi împlinea cu bucurie
responsabilităţile impuse, să fie uneori tratat rău, dar trebuia să sufere această maltratare fără să se plângă.
Hristos a suferit. Mai ales în timpul judecării şi al crucificării Sale (vezi v. 23). El a suferit pe
nedrept deoarece nu făcuse niciodată vreun lucru pentru care să merite pedeapsa (vezi v. 22). Nobleţea
caracterului său poate fi măsurată prin intensitatea tratamentului urât la care a fost supus încă din copilărie
(vezi comentariul de la Evrei 2,10.18; 4,15). În faţa nedreptăţii crescânde, Domnul Hristos cel neprihănit a

dat pe faţă un model desăvârşit de suferinţă (vezi comentariul de la Matei 5,10–12). El a întâmpinat ironiile
şi insinuările rele fără să se răzbune. A răspuns răutăţii oamenilor cu iubire şi mărinimie. A suferit cu
răbdare, încrezător că Dumnezeu va face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine (vezi comentariul
de la Romani 8,28; 1 Petru 2,19).
Pentru voi. [„Pentru noi”, KJV]. Sau „în interesul nostru”. Dumnezeu a vrut ca suferinţa nobilă a
Mântuitorului să fie un exemplu pe care să-l urmeze fiecare creştin. Viaţa desăvârşită a Domnului Hristos,
marcată de suferinţă şi moarte, a fost soluţia lui Dumnezeu pentru întreaga problemă a păcatului. Însă aici
Petru nu vorbeşte în primul rând despre ispăşire, ci despre răbdarea şi de tăria date pe faţă de Domnul
Hristos în suferinţele Sale.
Pildă. Gr. hupogrammos, având sensul de un model perfect de scriere, după care se poate face o
copie desăvârşită. Domnul Hristos ne-a oferit un model desăvârşit de răbdare în suferinţă, model pe care
creştinul trebuie să-l copieze cu grijă, la fel cum scrie un elev pe o foaie albă de hârtie, după modelul
desăvârşit aşezat în faţa lui.
Călcaţi. Literal, „să urmaţi de aproape”, adică pas cu pas.
Urmele. Aşa cum pot fi lăsate de o persoană care calcă pe un teren moale.
1 Petru 2:22
22. El n-a făcut păcat. Un citat din Isaia 53,9. În ce priveşte caracterul neprihănit al Domnului
Hristos, vezi Vol. V, p. 918.
Gura. Deoarece gândurile Domnului Hristos erau curate, nici un „vicleşug” nu a ieşit din gura Lui.
„Din prisosul inimii vorbeşte gura” (Matei 12,34).
Vicleşug. Sau „înşelăciune” (vezi comentariul de la v. 1). Nimic înşelător nu s-a găsit vreodată în
cuvintele Domnului Hristos, nici un subterfugiu pentru a alina îngrijorarea şi suferinţa. Compară cu
Apocalipsa 14,5.
1 Petru 2:23
23. Batjocorit. [„Ocărât”, KJV]. Sau „insultat”.
Nu răspundea cu batjocuri. [„Nu ocăra înapoi”, KJV]. Domnul Hristos nu Se înjosea pentru a Se
răzbuna sau pentru a întoarce rău pentru rău. Deoarece un al doilea rău nu-l îndreaptă pe primul, exemplul
Său dă pe faţă spiritul care îi poate împăca în cele din urmă pe oamenii aflaţi în neînţelegere. Când spunea
că „dragostea nu dă greş niciodată” (1 Corinteni 13,8) Pavel afirma că, în afara exemplului Domnului
Hristos, nu există altă soluţie la problemele omului.
Era chinuit. [„Suferea”, KJV]. Petru se gândeşte la chinurile la care a fost supus Domnului Isus cu
ocazia judecăţii şi a morţii Sale, şi la faptul că nu a rostit nici o acuzaţie batjocoritoare împotriva
prigonitorilor Săi.
Se supunea. Cuvântul „Se” a fost adăugat de traducători. Din versiunea greacă nu reiese clar dacă
Domnul Hristos Se „supunea” pe Sine, „supunea” cauza Sa sau pe chinuitorii Săi „dreptului Judecător”.
Rugăciunea pe care a rostit-o pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac” (Luca 23,34) s-ar putea să sugereze
ultima dintre cele trei variante. Domnul Hristos nu le-a răspuns persecutorilor Săi atunci când Îl batjocoreau
şi Îl maltratau.
Dreptului. Judecata, chiar şi a celor nelegiuiţi, va fi făcută în armonie cu dreptatea şi mila lui
Dumnezeu (vezi comentariul de la Romani 3,26; Apocalipsa 15,3; 16,5.7; 19,11).
Judecător. [„Cel ce judecă”, KJV]. Compară cu Ioan 5,22.27.29.
1 Petru 2:24
24. El. Sau „El Însuşi”. Făcând o paranteză, apostolul aminteşte de jertfa locţiitoare a Domnului Isus

Hristos ca pe un fapt întotdeauna vrednic de menţionat, deşi aici vrea să atragă atenţia asupra eroismului cu
care a suportat El batjocura şi judecata (vezi comentariul de la v. 23).
A purtat. Sau „a înlăturat”, „a ridicat” (compară cu Evrei 7,27; 9,28; 13,15). Păcatul a fost pus pe
seama Domnului Hristos (vezi comentariul de la Isaia 53,3–6; 2 Corinteni 5,21) pentru ca neprihănirea să
poată fi pusă în dreptul omului (compară cu DA 25). Purtând pe cruce păcatele oamenilor, Domnul Hristos
putea să ierte pedeapsa lor pentru că o plătise prin jertfa Sa (vezi comentariul de la Evrei 9,26). Moartea Lui
a fost înlocuitoare, El a fost pedepsit pentru vinovăţia altora (vezi comentariul de la Evrei 9,28). „El este
jertfa de ispăşire pentru păcatele… întregii lumi” (1 Ioan 2,2).
Păcatele noastre. Domnul Hristos n-a avut păcate (2 Corinteni 5,21), ci a venit să poarte păcatele
noastre (Matei 1,21; Ioan 1,29; 1 Corinteni 15,3; Galateni 1,4; compară cu DA 25).
În trupul Său. Compară cu Evrei 10,10.
Lemn. [„Copac”, KJV]. Gr. xulon, literal „lemn [tăiat şi gata pentru folosire]”. În Noul Testament nu
este folosit pentru cruce cuvântul „copac” (dendron) (aşa cum se întâmplă în limba engleză). Pentru
apostolul Petru crucea a devenit antitipul altarelor de jertfă din cadrul preoţiei levitice.
Fiind morţi. Gr. apoginomai, „a scoate din minte”, „a se depărta de”. Moartea Domnului Hristos
trebuia să facă mai mult decât doar să aducă iertare pentru păcatele săvârşite. Ţinta misiunii Sale pe pământ
era curăţirea vieţilor oamenilor de orice practică păcătoasă. El a venit pentru a-l mântui „pe poporul Său de
păcatele sale” (vezi comentariul de la Matei 1,21; vezi şi comentariul de la 1 Ioan 1,9).
Să trăim pentru neprihănire. Adică în armonie cu principiile drepte.
Rănile. Aici Petru citează iarăşi din Isaia 53,5.
Vindecaţi. Domnul Isus Hristos a venit să tămăduiască „pe cei cu inima zdrobită” (Luca 4,18) şi pe
toţi „cei ce aveau trebuinţă de vindecare” (cap. 9,11) fizică şi spirituală (vezi comentariul de la Marcu
2,5.10).
1 Petru 2:25
25. Ca nişte oi. Vezi comentariul de la Isaia 53,6. Ca şi Păstorul cel Bun (Ioan 10,11–16; Evrei
13,20), Domnul Isus Şi-a dat viaţa pentru oile Sale (Ioan 10,15.16).
Rătăcite. Sau „rătăcind mereu”. Satana este acela care îi duce pe oameni în rătăcire (Apocalipsa
12,9; 20,3.7–9).
Întors. Gr. epistrepho, „a se întoarce împrejur”, „a se întoarce”, adesea tradus cu sensul de „a se
converti” (Luca 22,32; Ioan 12,40; Faptele Apostolilor 3,19; Iacov 5,20). Păcătosul I-a întors spatele lui
Dumnezeu, iar în momentul convertirii se întoarce şi priveşte la Dumnezeul său.
Păstorul. Gr. poimen, tradus întotdeauna „păstor”. În ce priveşte o discuţie cu privire la poimaino, „a
păstori”, vezi Faptele Apostolilor 20,28. Cuvântul acesta sugerează grija şi protecţia Domnului Hristos
pentru oile Sale (vezi comentariul de la Ioan 10,11). Pe zidurile catacombelor picturile Îl zugrăveau pe
Domnul Isus ca Păstor.
Episcopul. Gr. episkopos. „supraveghetor”, „administrator”, „tutore”, „păzitor” (vezi Vol. VI, pp. 26,
38; vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 20,28).
Sufletelor voastre. Sau „vostru” (vezi comentariul de la Evrei 13,17). Oaia rătăcită este în primejdia
de pierdere veşnică; pastorul şi toţi ceilalţi slujbaşi ai bisericii trebuie să fie plini de har şi să aibă o
experienţă autentică pentru a-i readuce pe membrii rătăciţi la Marele Păstor.
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1 Petru 3:1
1. Tot astfel. Soţiile creştine trebuie să-şi cinstească soţii prin cuvânt şi purtare (vezi comentariul de
la Genesa 3,16; Efeseni 5,22.25).
Nevestelor. Aici Petru confirmă învăţăturile lui Pavel cu privire la etica familiei creştine (vezi
comentariul de la Efeseni 5,22; Tit 2,5).
Fiţi supuse. Sau „fiţi în continuare supuse”.
Bărbaţilor voştri. Petru scoate în evidenţă legătura unică a căsătoriei. O soţie credincioasă trebuie să
aibă întotdeauna un spirit creştinesc, trăind în pace chiar şi cu un soţ necredincios. Legământul cu Hristos nu
o eliberează de legământul anterior faţă de soţul necredincios.
Unii. Adică soţii necredincioşi.
Nu ascultă Cuvântul. Adică nu primesc şi nu ascultă Evanghelia. Nu era ceva neobişnuit ca o soţie să
primească adevărul în Domnul Isus Hristos şi soţul ei să-l respingă şi să fie împotrivitor. Cu toate acestea,
soţia creştină nu trebuia să caute să se elibereze de legământul de căsătorie atâta vreme cât soţul ei era de
acord să trăiască împreună cu ea (vezi comentariul de la 1 Corinteni 7,12–15). Ea trebuia să rămână cu
bărbatul ei, fiind o soţie supusă, nădăjduind şi rugându-se ca viaţa ei evlavioasă să-l câştige la Domnul.
Să fie câştigaţi. Şi anume la credinţa în Domnul Hristos.
Fără cuvânt. [„Fără cuvântul”, KJV]. Literal, „fără un cuvânt”, „fără vorbire”. Din versiunea greacă
este clar că aici prin „cuvânt” nu se face referire la solia Evangheliei, ca în cealaltă ocazie când este folosit
substantivul „Cuvântul” în acest verset. Având în vedere faptul că „purtarea” trebuie să fie mijlocul prin
care să-i câştige soţiile credincioase pe soţii lor necredincioşi, aici, în contrast, prin „cuvânt” se face referire
la convingerea personală. Uneori o soţie credincioasă ar putea fi ispitită să iniţieze discuţii şi să încerce să-l
convingă pe soţul ei prin dovezi logice. În general vorbind, aceasta nu este calea cea mai bună pentru a-l
câştiga pe un soţ necredincios. O atitudine cicălitoare, polemică este străină de spiritul şi de metodele
Domnului Hristos.
Purtarea. Gr. anastrophe, „purtarea” (vezi comentariul de la cap. 1,15). Stăpânirea de sine, blândeţea
şi lepădarea de sine sunt argumente cărora nu li se poate răspunde, fiind de obicei mult mai eficiente decât
vorbirea şi argumentarea nesfârşită.
1 Petru 3:2
2. Când vă vor vedea. Literal, „când vor privi de aproape” (vezi cap. 2,12).
Felul … de trai. Vezi comentariul de la v. 1.
Curat. [„Cuminte”, KJV]. Sau „curat” (vezi comentariul de la 1 Timotei 5,22). Stilul şi gustul unei
soţii creştine trebuie să fie modeste. Ea trebuie să fie recunoscută pentru decenţa în toate lucrurile.
În temere. [„Cu temere”, KJV]. Adică temere sfântă de Dumnezeu (vezi 1 Petru 2,17.18; vezi
comentariul de la Psalmi 19,9). Versetul acesta poate fi tradus astfel: „După ce au observat de aproape
purtarea voastră, curată în temere de Dumnezeu”.
1 Petru 3:3
3. Podoaba. Gr. kosmos, „podoabă”, „ornament”, „împodobire” (vezi comentariul de la Isaia
3,16–24; 1 Timotei 2,9.10). Cuvântul „cosmetice” este derivat de la cuvântul grecesc kosmos. Nu îi stă bine
unei femei creştine să facă paradă de îmbrăcămintea şi podoabele ei, pentru a trage atenţia către sine. Ea ar
trebui să atragă cel mai mult prin purtarea creştină (vezi comentariul de la 1 Petru 3,2).
Împletitura părului. Aici Petru se referă la un fel de „împodobire” din antichitate, care nu reflecta un
motiv „curat” (vezi comentariul de la v. 2). Împletirea complicată a părului, care lua şi timp mult, erau un

indiciu de bogăţie în societatea greacă şi romană de pe vremea lui Petru. Este evident că motivul care stătea
în spatele unei asemenea coafuri era dorinţa de a atrage atenţia, motivaţie care nu este în armonie cu
principiile creştinismului. Vezi comentariul de la 1 Timotei 2,9.
Purtarea de podoabe de aur. Femeile la modă din Imperiul Roman purtau multe inele, brăţări la mâini
şi la glezne. Dar „purtarea de podoabe de aur” nu se potrivea cu principiul modestiei şi al simplităţii
creştine.
Îmbrăcarea hainelor. Probabil că este vorba de obiceiul de a schimba îmbrăcămintea şi podoabele de
mai multe ori pe zi, pentru a face faţă cerinţelor societăţii. Dorinţa de a avea o garderobă bogată a fost o
cursă înşelătoare pentru bărbaţii şi femeile din totdeauna. Banii care ar fi putut fi cheltuiţi pe lucruri mai
folositoare, atât pentru binele veşnic al dătătorului cât şi pentru al primitorului, sunt adesea irosiţi pe
îmbrăcăminte luxoasă.
1 Petru 3:4
4.Omul ascuns. Persoana lăuntrică, adevăratul eu (Romani 7,22; 2 Corinteni 4,16; Efeseni 3,16).
Inimii. Adică personalitatea şi caracterul. Folosirea timpului pentru împodobirea caracterul cu
trăsături creştineşti aduce mult mai multe beneficii decât pierderea timpului cu înfrumuseţarea exterioară, a
trupului.
Nepieritoare. Caracterul acesta, care rămâne în veac, este haina neprihănirii pe care o făgăduieşte
Domnul Hristos tuturor celor care Îl primesc prin credinţă şi care vin la El pentru călăuzire (vezi
comentariul de la Matei 22,11; Apocalipsa 3,18). Aceasta este podoaba pe care doreşte Dumnezeu să o
poarte femeia creştină şi care o va recomanda atât pe ea cât şi religia ei înaintea soţului şi a prietenilor ei
necredincioşi, într-un mod în care nimic altceva nu ar putea s-o facă.
Duh. Adică dispoziţia sufletească.
Blând. Gr. praüs (vezi comentariul de la Matei 5,5). Simplitatea femeii creştine va ieşi la iveală în
contrast puternic cu atitudinea acelora care încearcă să atragă atenţia cu împletituri de păr bătătoare la ochi,
podoabe strălucitoare şi îmbrăcăminte la modă.
Liniştit. Liniştea creştină nu depinde de modele schimbătoare, ci de Domnul Hristos, care este
„acelaşi ieri şi azi şi în veci” (Evrei 13,8) şi a cărui tovărăşie este cu mult mai de preţ decât cea a unor
oameni nestatornici.
De mare preţ. Valoarea materială a podoabelor de aur şi a veşmintelor luxoase este lipsită de
însemnătate în comparaţie cu valoarea veşnică a bărbaţilor şi a femeilor cu adevărat convertiţi.
1 Petru 3:5
5. Astfel. [„În felul acesta”, KJV]. Adică împodobindu-şi caracterul.
Se împodobeau. Şi anume cu un „duh blând şi liniştit” (vezi comentariul de la v. 4).
Femei. Sau soţii.
Nădăjduiau. [„Se încredeau”, KJV]. Gr. elpizo, „a nădăjdui”. Aceste femei evlavioase îşi puneau
speranţele de recunoaştere şi siguranţă în făgăduinţele lui Dumnezeu. Dorinţele lor erau în armonie cu
planurile lui Dumnezeu pentru ele.
Erau supuse. Ele nu căutau, ca o soluţie la problemele maritale, să-şi desfacă legămintele de
căsătorie. Fără îndoială că multe femei credincioase aveau de dat piept cu situaţii extrem de dificile în
căminurile lor, totuşi întâmpinând cu statornicie şi smerenie acele circumstanţe, au meritat aprobarea lui
Dumnezeu. Ele au îndurat încercările cu calm.
1 Petru 3:6

6. Sara. Soţia lui Avraam este prezentată aici ca mama tuturor soţiilor evlavioase şi ca o pildă pe care
ele o pot urma fără ezitare.
Şi-l numea „domnul ei”. Sara îl respecta pe Avraam şi se supunea autorităţii pe care acesta o avea în
familie (vezi comentariul de la Genesa 18,12).
Fiicele. Sau „copiii”. Compară cu învăţătura lui Pavel cu privire la Avraam, părintele nostru spiritual
(vezi comentariul de la Romani 4,11; Galateni 3,7).
Dacă faceţi binele. [„Câtă vreme faceţi binele”, KJV]. Atât în căminul lor cât şi în alte locuri, soţiile
creştine trebuie să urmeze pilda Sarei de bunătate şi smerenie. O astfel de purtare le califică pe femeile
creştine ca „fiicele” Sarei, la fel cum bărbaţii credinţei manifestă calităţile părintelui lor spiritual, Avraam.
De ceva. Gr. ptoesis, „frică”, „groază” (compară cu Proverbe 3,25, LXX). Soţia creştină nu trebuie
să fie tulburată de situaţiile înspăimântătoare care se ivesc uneori datorită atitudinii soţului necredincios, de
problemele care sunt inerente creşterii copiilor sau de răutatea dată pe faţă de prietenii şi vecinii
necredincioşi. Indiferent de natura acestor probleme, ea trebuie să păstreze un „duh blând şi liniştit” (1 Petru
3,4). Problemele vieţii nu o descurajează, ci o apropie de Domnul.
1 Petru 3:7
7. La rândul vostru. [„La fel”, KJV]. Apostolul vorbeşte acum despre datoriile soţilor. Aşteptările lui
Dumnezeu de la soţul creştin nu sunt mai mici decât cele pe care le are de la soţia creştină.
Cu înţelepciune. [„Potrivit cunoştinţei”, KJV]. Adică atent şi prevăzător, îndeplinindu-şi cu
înţelepciune şi lepădare de sine toate datoriile vieţii de căsătorie. Soţia creştină trebuie să îl respecte pe soţul
ei, în calitate de cap al familiei, dar el nu trebuie să profite de privilegiile pe care le are. Manifestând
înţelepciunea născută din iubirea divină, soţul creştin nu va profita niciodată de pe urma soţiei sale şi nici nu
va avea de la ea pretenţii nerezonabile (vezi comentariul de la 1 Corinteni 7,2–5).
Dând cinste. Adică având respect.
Vas. Sau „instrument”, aici însemnând persoană.
Mai slab. În comparaţie cu bărbaţii.
Vor moşteni împreună. [„Fiind împreună moştenitori”, KJV]. În ochii lui Dumnezeu bărbaţii şi
femeile sunt egali şi „vor moşteni împreună” Împărăţia veşnică.
Harul vieţii. Adică darul vieţii veşnice, oferit de un Dumnezeu bun şi milostiv (vezi comentariul de
la Ioan 3,16).
Să nu fie împiedicate rugăciunile. Soţul care nu o tratează pe soţia sa cu respect creştinesc nu trebuie
să se aştepte ca Dumnezeu să-i răspundă la rugăciuni (compară cu Matei 18,19). Dumnezeu nu poate să-Şi
reverse binecuvântările asupra bărbaţilor care în relaţiile cu soţiile lor dau pe faţă egoism, tiranie şi pretenţii
absurde. Într-un anumit sens, rugăciunile soţiei maltratate anulează rugăciunile făţarnice ale soţului ei.
1 Petru 3:8
8. Încolo. [„În cele din urmă”, KJV]. Petru s-a adresat creştinilor în general (cap. 2,1–17), şi apoi
sclavilor creştini (v. 18–25), soţiilor creştine (cap. 3,1–6) şi soţilor creştini (v. 7). Acum îşi reia îndemnurile
către toţi creştinii.
Toţi. Adică toţi cei care erau „străini împrăştiaţi” prin toată Asia Mică (vezi comentariul de la cap.
1,1), şi, într-un sens mai larg, toţi creştinii de pretutindeni, din toate timpurile.
Cu aceleaşi gânduri. [„Cu un singur gând”, KJV]. Gr. homophrones, „cu acelaşi gând”, „uniţi în
spirit”, „armonioşi”. Armonia dintre gândurile şi faptele credincioşilor cere unitate cu privire la doctrinele
fundamentale şi cu privire la obiectivele şi metodele bisericii. Dar unitatea nu cere uniformitate absolută în

fiecare amănunt. Atâta vreme cât oamenii gândesc, trebuie neapărat să existe deosebiri de opinii cu privire
la chestiunile mai mici. Dar, în ciuda acestei diversităţi, poate exista un acord comun cu privire la principii
şi metode de organizare. De fapt unitatea este mai mult o chestiune de inimă decât de minte. Dacă mândria
este înlăturată din dorinţa de conlucrare, atunci creştinii ar trebui să fie în stare să lucreze împreună
armonios, în ciuda deosebirilor de opinii. Atunci divergenţele vor scădea şi toţi vor fi uniţi cu legătura
iubirii (vezi comentariul de la Ioan 17,21; Romani 12,10.16).
Simţind cu alţii. [„Având milă”, KJV]. Gr. sumpathes, „a suferind cu [altul]”, de unde şi cuvântul
„simpatie”. Vezi comentariul de la 1 Corinteni 12,26.
Iubind ca fraţii. Vezi comentariul de la 1 Petru 1,22 şi de la Matei 5,43–48.
Miloşi. Gr. eusplagchnoi, „plin de compasiune”, „bun al inimă”. Vezi comentariul de la Efeseni
4,32.
Smeriţi. [„Curtenitori”, KJV]. Dovezile textuale favorizează folosirea cuvântului „smeriţi”. Vezi
comentariul de la Matei 11,29; Romani 12,16; 2 Corinteni 12,21.
1 Petru 3:9
9. Nu întoarceţi. Literal, „nu daţi înapoi”.
Rău pentru rău. Vezi comentariul de la Matei 5,39; Romani 12,17; 1 Tesaloniceni 5,15.
Ocară. Sau „maltratare” (vezi comentariul de la cap. 2,23).
Binecuvântaţi. Vezi comentariul de la Romani 12,14.
Căci la aceasta aţi fost chemaţi. Dumnezeu ne-a chemat să fim creştini nu doar pentru a beneficia noi
înşine de binecuvântări, ci şi pentru a-i putea ajuta şi pe alţii. Adevăratul creştin va căută căi prin care să
poată fi o binecuvântare pentru alţii. Vezi comentariul de la Matei 5,43.44.
Să moşteniţi binecuvântarea. Cea mai mare binecuvântare pe care o poate primi cineva este de a fi o
binecuvântare pentru alţii. În împărăţia veşnică a lui Dumnezeu vor ajunge doar bărbaţi şi femei care au
urmărit în viaţă să le împărtăşească şi altora din fericirea lor. Într-un univers desăvârşit singura preocupare a
fiecărei fiinţe inteligente este fericirea altora.
1 Petru 3:10
10. Cine. [„Cine va”, KJV]. Literal, „cine vrea să”, adică doreşte să. Acesta este spiritul care animă
inima lui Dumnezeu (vezi comentariul de la Ioan 3,16) şi care îl va caracteriza şi pe poporul Său (vezi
comentariul de la Matei 25,40). Aici (1 Petru 3,10–12) apostolul începe un citat din Psalmi 34,12–16 (vezi
comentariul de acolo). Deşi este înconjurat de problemele vieţii (vezi 1 Petru 2,12–20), credinciosul sincer
va trăi o viaţă deplină, valoroasă, aducându-le fericire altora.
Iubeşte viaţa. Fragmentul din originalul ebraic, de la Psalmi 34,12, de unde citează Petru, zice literal:
„găseşte plăcere în viaţă”, şi anume în viaţa aceasta pământească. Vezi comentariul de la Matei 10,39.
Să vadă zile bune. Adică zile care să-i aducă adevărata satisfacţie.
Să-şi înfrâneze limba. Cât de multe prietenii, cât de multe vieţi promiţătoare au fost spulberate
printr-un cuvânt necugetat! Calvin Coolidge spunea odată: „Niciodată n-am fost rănit de ceva ce n-am
spus”. Cel care vede că este greu „să-şi înfrâneze limba” ar face bine dacă şi-ar însuşi rugăciunea din Psalmi
141,3. Vezi comentariul de la Proverbele 15,1.28; 17,27.28; 18,21; 29,11; Iacov 1,19.26; 3,2–18.
Cuvinte înşelătoare. Vezi comentariul de la cap. 2,1.22.
1 Petru 3:11
11. Să. Celor două îndemnuri negative din v. 10 le urmează patru îndemnuri pozitive.

Să se depărteze de rău. Literal, „să se abată de la rău”, adică de la a le face rău altora. Creştinul va
evita să le facă vreun rău celorlalţi.
Să facă binele. Adică să le facă bine altora. Creştinul va profita de orice ocazie pentru a-i vorbi de
bine pe ceilalţi (v. 10) şi pentru a face tot binele pe care îl poate face altora (v. 11).
Pacea. Vezi comentariul de la Ieremia 6,14; Evrei 12,14.
S-o urmărească. Pentru a păstra pacea trebuie făcut ceva în această privinţă.
1 Petru 3:12
12. Căci. Sau „deoarece”. Aici Petru arată motivul pentru care creştinii ar trebui să se abată de la rău
şi să facă binele.
Ochii Domnului. Compară cu Psalmi 33,18; Evrei 4,13.
Neprihăniţi. Adică cei care ascultă de îndemnul din v. 11.
Urechile Lui. Dumnezeu nu doar că veghează asupra celor care aleg să Îi slujească, dar este îi şi
ascultă când aceştia cer har ca să „facă binele” şi îndurare când au dat greş în îndeplinirea acestui deziderat.
Faţa Domnului este împotriva. Dumnezeu va pune stavile în calea celor care obişnuiesc să-i
vorbească de rău pe alţii şi să le facă rău (vezi comentariul de la Matei 6,15).
Fac răul. Răul le caracterizează viaţa, însemnându-i ca oameni răi. Cei a căror preocupare este să le
facă rău altora nu se pot aştepta ca Dumnezeu să-i ajute.
1 Petru 3:13
13. Vă va face rău. În general vorbind, cei care îşi fac o ocupaţie din a le face bine altora sunt
răsplătiţi în acelaşi fel.
Plini de râvnă. [„Adepţi”, KJV]. Dovezile textuale favorizează exprimarea „plini de râvnă”. O viaţă
caracterizată de râvna de a face binele altora îi va lipsi pe necredincioşi de orice motiv de a-i acuza pe
nedrept şi de a se purta urât cu creştinii (compară cu Romani 8,33–35). Aceasta nu înseamnă însă că va
dispărea orice împotrivire, deoarece chiar şi Domnul Isus a fost acuzat pe nedrept şi maltratat. Cu siguranţă
că urmaşii Lui nu trebuie să se aştepte la un tratament mai bun decât acela de care a avut parte El (vezi
comentariul de la Ioan 15,20).
1 Petru 3:14
14. Chiar dacă. [„Dar dacă”, KJV]. Sau „dar chiar dacă”.
Pentru neprihănire. Vezi comentariul de la Matei 5,10.11; 1 Petru 2,20. Persecuţia trebuia să vină, iar
credincioşii trebuiau să fie pregătiţi pentru ea.
Ferice. Gr. makarios, tradus şi „binecuvântat” (vezi comentariul de la Matei 5,3.)
N-aveţi nici o teamă de ei. Adică de încercările lor de a vă face să vă temeţi. Propoziţia aceasta ar
putea fi parafrazată astfel: „Nu-i lăsaţi să vă înspăimânte”. „Nădejdea mântuirii” creştine este un „coif” (1
Tesaloniceni 5,8) menit să apere încrederea în puterea lui Dumnezeu de a-l elibera pe poporul Său de
uneltirile celor răi.
Nu vă tulburaţi. Gr. tarasso, „a zăpăci”, „a dezordona”, acest cuvânt fiind folosit şi de Domnul
Hristos când i-a sfătuit pe ucenicii Săi: „Să nu vi se tulbure inima” (Ioan 14,1). Niciodată nu trebuie să
uităm că Dumnezeu este pe tronul universului, ţinând în mâna Sa vieţile oamenilor consacraţi (compară cu
Romani 8,31). Pot fi citate dovezi textuale importante pentru omiterea cuvintelor „nu vă tulburaţi”.
1 Petru 3:15

15. Sfinţiţi. Sau „respectaţi”, „adoraţi”. Prima parte a v. 15 este un citat din Isaia 8,13.
În inimile voastre. Sfinţindu-L în inimă pe Domnul Isus Hristos ca Prieten şi Păzitor, creştinul va
primi un optimism stabilizator care nu va da greş niciodată. Vezi comentariul de la Galateni 2,20.
Pe Hristos ca Domn. [„Pe Domnul Dumnezeu”, KJV]. Dovezile textuale favorizează exprimarea
„pe Domnul”, adică pe Domnul Hristos. Traducerea aceasta Îl identifică pe „Domnul” – Iehova – din cartea
lui Isaia (cap. 8,13) cu Domnul Isus Hristos. În ce priveşte natura divină a Domnului Hristos, vezi Vol. V, p.
917.
Să răspundeţi. Gr. apologia, „apărare” (vezi comentariul de la 1 Corinteni 9,3). Oamenii inteligenţi
ar trebui să fie întotdeauna gata să-şi justifice credinţa şi purtarea.
Socoteală de nădejdea. [„Motivul nădejdii”, KJV]. Sau „socoteală cu privire la nădejdea”. Nădejdea
creştină se concretizează în Domnul Isus Hristos (1 Timotei 1,1) şi aduce bucurie (Romani 5,2; 12,12)
deoarece făgăduieşte viaţă veşnică (Tit 1,2; 3,7). Singura cale prin care credinciosul îşi poate dezvolta
caracterul este creşterea continuă în înţelegerea voii lui Dumnezeu. Noi trebuie să creştem „în harul şi în
cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 3,18; vezi Efeseni 4,13; Filipeni 1,9;
Coloseni 1,9.10; vezi comentariul de la Efeseni 1,17). Oamenii oneşti au dreptul să se aştepte de la creştini
să fie în stare să-şi prezinte convingerile într-un mod inteligent şi convingător. De fapt credincioşii trebuie
să fie pregătiţi să îşi apere credinţa în faţa celor mai agere minţi. Adevărul este raţional şi nu se teme
niciodată de argumente.
În voi. Înainte de a vorbi altora despre adevăr, trebuie să-l înţelegem noi înşine. În plus, pe măsură ce
înţeleg tot mai bine adevărul, aşa cum este el în Domnul Isus, creştinii vor reflecta tot mai mult în viaţa lor
caracterul Domnului Hristos. Dacă vrem ca mărturia noastră să aibă efect, atunci trebuie să trăim principiile
creştine. De cele mai multe ori o biserică este judecată nu pe baza teologiei sau a predicilor ţinute de
slujbaşii ei, ci pe baza mărturiei date de credincioşi în vorbire şi în purtare.
Blândeţe. [„Smerenie”, KJV]. Sau „amabilitate”. Adevărul poate să fie respins dacă e comunicat cu
aroganţă şi într-un spirit de controversă. Scopul adevărului este de a-i face pe oameni asemenea Domnului
Hristos, dar dacă nu este prezentat într-un spirit creştinesc, adevărul îşi pierde atractivitatea.
Teamă. Adică teamă de Dumnezeu (vezi comentariul de la Psalmi 19,9).
1 Petru 3:16
16. Având. Sau „ţinând”, „păstrând”.
Cuget. [„Conştiinţă”, KJV]. Gr. suneidesis, literal, „cunoaşterea de sine”, sugerând cunoaşterea
propriilor gânduri (vezi comentariul de la Romani 2,15). Respectul pentru alţii, ca să nu mai vorbim de
respectul de sine, nu poate fi zidit pe o altă temelie decât „un cuget curat”.
Cei ce bârfesc. Vezi comentariul de la cap. 2,12.
Purtarea. Gr. anastrophe, „purtare [morală]” (vezi cap. 2,12; vezi comentariul de la cap. 1,15).
În Hristos. Adică în armonie cu principiile creştine.
Să rămână de ruşine. Purtarea onorabilă a sfinţilor făcuţi de ocară dovedeşte că acuzatorii lor sunt
nişte mincinoşi.
Vă vorbesc de rău. Gr. epereazo, „a trata abuziv” (compară cu Matei 5,44; Luca 6,28; vezi
comentariul de la 1 Petru 2,12).
1 Petru 3:17
17. Voia lui Dumnezeu. Satana – nu Dumnezeu – este cauza suferinţei (vezi comentariul de la Iov
42,5; Psalmi 38,3; 39,9; Iacov 1,2–5.13). Dar Dumnezeu ştie când este necesară suferinţa pentru dezvoltarea

caracterului, şi de aceea îngăduie ca ea să vină (vezi comentariul de la Evrei 2,9; 1 Petru 2,19).
Pentru că faceţi binele. Compară cu cap. 2,12.20.
1 Petru 3:18
18. Hristos, de asemenea. În momentul acela destinatarii acestei epistole fie treceau prin persecuţie,
fie aveau în faţă această perspectivă iminentă (vezi cap. 3,14–17; 4,12–16.19). Petru îi încuraja să nu
considere această „încercare de foc” ca ceva „ciudat” sau nemaiauzit (cap. 4,12), ţinând cont de faptul că
„Hristos de asemenea a suferit odată” (cap. 3,18). Era privilegiul lor de a avea „parte de patimile lui
Hristos”, adică de a suferi la fel ca Domnul şi Învăţătorul lor (1 Petru 4,13; compară cu Ioan 15,20). El le
dăduse o pildă despre felul cum trebuie să rabde suferinţa (1 Petru 2,20–23).
Mai mult, Domnul Hristos era biruitor prin suferinţă (vezi cap. 1,11; 4,13; 5,1). El S-a ridicat dintre
morţi proslăvit (vezi mai jos, comentariul de la „făcut viu” şi de la v. 21; vezi şi comentariul de la cap. 1,11;
5,1). Domnul Isus S-a înălţat la cer, unde „îngerii, stăpânirile şi puterile” I s-au „supus” (cap. 3,22). El i-a
înştiinţat pe urmaşii Săi că şi ei trebuiau să se aştepte la „necazuri”, dar a adăugat: „Îndrăzniţi, Eu am biruit
lumea” (Ioan 16,33). Biruinţa Lui prin suferinţă era asigurarea că şi ei vor birui în „încercarea de foc” care
le stătea înainte.
Petru îi avertiza pe destinatarii epistolei sale să nu facă nimic prin care ar merita suferinţa (1 Petru
2,20; 3,16.17; 4,15), ci să fie siguri că sufereau doar „pentru neprihănire” (cap. 3,14) şi pentru că făceau
binele (cap. 3,17; vezi comentariul de la cap. 4,14). La fel, Domnul Hristos a suferit „pentru [ale noastre]
păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi” (cap. 3,18; vezi şi comentariul de la cap. 2,24); El nu făcuse
nimic ca să merite pedeapsa pe care a suferit-o. De aceea, cei care L-au chinuit pe Domnul Hristos şi care îi
chinuiesc pe ai Săi merită pedeapsa cuvenită pentru nelegiuirea lor. Destinatarii acestei epistole puteau fi
siguri că, la timpul cuvenit, Dumnezeu are să îi judece pe asupritorii lor şi să le răsplătească după faptele lor
(cap. 4,5.17.18). Ei aveau exemplul Domnului Hristos, care „Se supunea dreptului Judecător” (cap. 2,23).
Ca şi Mântuitorul, aceşti creştini erau inocenţi şi puteau fi siguri că într-o zi se va face dreptate.
Având în vedere toate acestea, creştinilor cărora le scria Petru nu trebuia să le „fie ruşine” să sufere
în calitate de creştini (cap. 4,16), ci ei trebuiau să fie fericiţi, ştiind că „la arătarea slavei Lui” se vor bucura
şi veseli (v. 13). Era „ferice” de ei când erau „batjocoriţi pentru Numele lui Hristos”, „fiindcă Duhul slavei,
Duhul lui Dumnezeu”, se odihnea peste ei (v. 14). Domnul Hristos „a pătimit în trup” pentru noi (v. 1), şi
este privilegiul nostru să fim „batjocoriţi pentru Numele lui Hristos” (v. 14).
A suferit. Dovezile textuale sunt împărţite între exprimarea aceasta şi „a murit”. Verbul „a suferit”
se potriveşte mai bine cu contextul şi cu ideea paralelă din cap. 2,21 (vezi comentariul de acolo).
Odată. Vezi comentariul de la Evrei 9,26.
Pentru păcate. Domnul Hristos a plătit pedeapsa pentru păcatele fiecărui om (vezi comentariul de la
1 Corinteni 15,3; 2 Corinteni 5,14; Evrei 4,15; 1 Ioan 2,2; vezi Vol. V, p. 918), deşi El nu avea nici un păcat
(vezi comentariul de la 1 Petru 2,22).
Cel Neprihănit. Adică Domnul Hristos (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 3,14).
Pentru. Gr. huper, „în favoarea”, „în folosul”, „în locul”. Elementul cel mai însemnat al morţii
Domnului Hristos este natura ei locţiitoare. El a murit, nu ca un om bun, dând un exemplu nobil, ci ca
Mântuitor al păcătoşilor (vezi comentariul de la Isaia 53,4.5; Matei 20,28; 1 Petru 2,24; compară cu DA 25).
Ca să ne aducă la Dumnezeu. Adică să fim din nou în favoarea divină. Vezi comentariul de la
Romani 5,1.2.
A fost omorât. Literal, „într-adevăr, fiind dat la moarte”. Restul acestui verset explică prima parte –
Domnul Hristos „a suferit odată pentru păcate” „a fost omorât în trup” şi poate „să ne aducă la Dumnezeu”
datorită faptului că „a fost înviat în Duh [‚de Duhul’, KJV]”. Domnul Hristos a suferit până la moarte; cu

siguranţă că suferinţele noastre „pentru neprihănire” nu le pot întrece pe ale Lui. Şi dacă El a biruit moartea,
noi nu trebuie să ne temem de „încercarea de foc … care a venit … ca să” ne „încerce” (1 Petru 4,12.13;
vezi comentariul de la 2 Corinteni 13,4).
În trup. Literal, „în carne”, sau „în ce priveşte carnea”, adică în ce priveşte natura fizică pe care a
luat-o Domnul Hristos la întrupare. El a înviat având natura umană proslăvită, pe care o vor avea toţi cei
răscumpăraţi (vezi comentariul de la 1 Corinteni 15,38.48).
A fost înviat. Literal, „făcut viu” (compară cu 1 Corinteni 15,45).
În duh. [„De Duhul”, KJV]. Dovezile textuale atestă exprimarea „în duh” sau „cu privire la duh”.
Exprimarea „de Duhul” (en to pneumati) nu are suport în manuscrisele vechi. Ultima parte a versetului
poate fi tradusă literal: „a fost omorât, într-adevăr, în trup [sarki], dar a fost înviat în duh [pneumati]”.
Construcţiile paralele „în duh” şi „în carne” par să fie un argument împotriva ideii că aici se face referire la
Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, consecvenţa pare să ceară fie traducerea „în carne … în duh”, fie traducerea
„prin carne [însemnând ‚prin fiinţa umană’] … prin Duhul”. Totuşi, expresia „prin fiinţa umană” nu mai este
folosită în altă parte în Noul Testament şi nu prea are sens. Când se foloseşte în altă parte în Noul Testament
expresia „în carne … în duh” sau echivalentul ei, cu privire la Domnul Hristos, atunci cuvântul „carne” se
referă la existenţa pământească a Domnului Hristos, ca o fiinţă umană, iar cuvântul „duh” face referire la
existenţa Lui ca fiinţă divină, după înviere. Compară cu remarcabila antiteză similară din Romani 1,3.4 (vezi
comentariul de acolo). Întrupat, Domnul Hristos era, după toate aparenţele, o fiinţă umană; după înviere,
deşi a păstrat natura umană, a devenit din nou esenţial o fiinţă spirituală (vezi Vol. V, pp. 917–919; compară
cu Ioan 4,24). Compară şi cu 1 Timotei 3,16, unde versiunea greacă spune literal: „în carne” şi „în spirit”.
Notează expresiile paralele din 1 Petru 4,6, „în trup” şi „în duh”, aplicate la fiinţele umane (vezi comentariul
de acolo). Pentru o clarificare a înţelesului şi a forţei declaraţiei lui Petru, vezi Romani 14,9; 2 Corinteni
13,4.
Faptul că Domnul Hristos a murit cu adevărat „în trup”, nu a însemnat sfârşitul existenţei Sale. El „a
fost înviat”, deşi, începând cu momentul acela, natura Sa umană a fost mai pe deplin subordonată naturii Lui
divine, sau spirituale [„în duh”] (vezi comentariul de la Luca 24,39; compară cu Vol. V, pp. 918, 919), decât
atunci când a trăit pe pământ, ca om între oameni. Faptul minunat că Domnul Hristos cel crucificat trăieşte
mai departe este prezentat aici ca o asigurare că cei care au parte de suferinţele Lui nu trebuie să se teamă că
persecuţia va pune capăt pentru totdeauna existenţei lor (compară cu 2 Corinteni 13,4). Domnul Hristos a
triumfat asupra morţii, şi cei care suferă împreună cu El trebuie să fie la fel de siguri că vor trece biruitori
prin încercările de foc ale vieţii. Compară cu argumentaţia lui Pavel din 1 Corinteni 15,13–23, unde
apostolul scoate în evidenţă faptul că învierea Domnului nostru este o garanţie că cei care au adormit în El
vor trăi din nou.
1 Petru 3:19
19. În care. [„Prin care”, KJV]. Sau „cu privire la care”, „în virtutea căruia”. Nu s-a ajuns încă la o
concluzie unanimă, dacă „în care” [„prin care”] se referă la „Duhul” (v. 18) sau la ideea generală din v. 18.
Unii dintre cei care acceptă exprimarea „în duh” din v. 18 (vezi comentariul de acolo) susţin că prin
cuvintele „în care” se face referire la „duh” şi consideră că în v. 19 se declară că între răstignire şi înviere
Domnul Hristos „a predicat” aşa-ziselor spirite imateriale ale antediluvienilor. Totuşi, din adoptarea
exprimării „în duh” nu reiese neapărat concluzia aceasta. În plus, ea este total nebiblică şi trebuie deci
respinsă (vezi mai jos, la „duhurilor”).
Următoarele trei explicaţii date acestui pasaj dificil sunt toate în armonie cu învăţătura generală a
Scripturii cu privire la starea omului în moarte:
1. Cuvintele „în care” [„prin care”, KJV] se referă la substantivul propriu „în Duhul” [KJV] (adică
Duhul Sfânt) şi deci în v. 19 se declară că Domnul Hristos a predicat antediluvienilor prin Duhul Sfânt, care
a condus lucrarea lui Noe.
2. Cuvintele „în care” [„prin care”, KJV] se referă la exprimarea preferată, „în duh” (ca în traducerea
Cornilescu), care se referă la preexistenţa Domnului Hristos, care, la fel ca starea Sa de după înviere, când a

primit o natură proslăvită, poate fi descrisă prin cuvintele „în duh”. Compară cu declaraţia „Dumnezeu este
Duh” (vezi comentariul de la Ioan 4,24). Domnul Hristos le predica antediluvienilor „când se făcea corabia”,
deci în timpul preexistenţei Sale. Vezi comentariul de la Evrei 9,14.
3. Cuvintele „în care” [„prin care”, KJV] se referă la v. 18 ca un tot, iar v. 19 înseamnă că, în virtutea
morţii şi învierii Sale încă viitoare, Domnul Hristos „a mers şi a predicat” antediluvienilor „în duh”, prin
lucrarea lui Noe. În virtutea faptului că avea să fie „omorât în trup”şi „înviat în duh” (v. 18), prin Noe El a
predicat mai dinainte mântuirea, iar persoanele care au primit-o „au fost scăpate prin apă”. La fel, doar prin
„învierea lui Isus Hristos” poate botezul să ne mântuiască (v. 21).
Cea dintâi dintre aceste trei explicaţii e posibilă doar dacă este adoptată exprimarea „de Duhul” (vezi
comentariul de la v. 18). A doua şi a treia se armonizează mai bine cu construcţia greacă (a versetelor 18,
19), cu contextul imediat şi cu pasajele paralele din Vechiul Testament.
[„De asemenea”, KJV]. [KJV: „în care S-a dus de asemenea să propăvăduiască duhurilor din
închisoare”]. Aceste cuvinte fac referire la pronumele „ne” (v. 18). Planul ca la Golgota Domnul Isus „să ne
aducă la Dumnezeu” a fost disponibil şi pentru antediluvieni. De fapt nu există altă soluţie pentru ca
oamenii să poată scăpa din robia diavolului (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 4,12).
S-a dus să propovăduiască. Este accentuat faptul că a propăvăduit, nu că a mers. Cuvântul tradus
„propovăduit” (kerusso) este cuvântul folosit pentru predicarea Domnului Hristos pe când era pe pământ. Cu
privire la timpul când a avut loc predica la care se face referire aici, vezi comentariul de la v. 20.
Duhurilor. Gr. pneumata, pluralul lui pneuma, „vânt”, „suflare”, „spirit” (vezi comentariul de la
Luca 8,55; vezi şi comentariul de la Numeri 5,14). Suflarea [„respiraţia”] este una din caracteristicile de
bază ale fiinţelor vii şi, printr-o figură de vorbire (sinecdotă), în care o parte caracteristică a unui lucru
reprezintă totul/întregul, pneuma înseamnă „persoană”. Compară cu 1 Corinteni 16,18, unde „duhul meu”
înseamnă „eu”; vezi şi Galateni 6,18; 2 Timotei 4,22 etc., unde „duhul vostru” înseamnă „voi” (compară cu
Filipeni 4,23). Vezi comentariul de la Evrei 12,9.23; compară cu Numeri 16,22; 27,16. Aşadar cuvântul
„duhurilor” poate face referire la fiinţele umane vii. De fapt se pare că prima parte a versetului 20 identifică
aceste duhuri cu oamenii care trăiau pe pământ chiar înainte de Potop. Ele erau fiinţe umane tot atât de reale
şi vii ca şi cele „opt suflete” din v. 20.
Unii susţin că din cap. 3,18–20 şi cap. 4,6 reiese că sufletul este nemuritor, că omul este conştient
după moarte şi că în intervalul dintre crucificare şi înviere Domnul Hristos a coborât în Hades, tărâmul
figurat al celor morţi (vezi comentariul de la Matei 11,23), pentru a le predica sufletelor imateriale care
lâncezeau acolo. Dar logica acestui punct de vedere cere ca „duhurile” la care se face referire aici să fi fost
într-un fel de purgatoriu pe vremea când Domnul Hristos le-a predicat şi deci scopul predicării Sale să fi fost
de a le oferi o a doua ocazie la mântuire şi astfel posibilitatea de a ieşi din purgatoriu. Dar cei mai mulţi din
protestanţii care cred că Petru susţine aici starea conştientă a omului după moarte, ar fi scandalizaţi să
accepte doctrina papală a purgatoriului şi doctrina la fel de nebiblică a unei a doua ocazii. Cei care susţin că
aici Petru sprijină credinţa lor în aşa-zisa nemurire naturală a sufletului, trebuie de asemenea să explice de
ce Domnul Hristos ar fi părtinitor faţă de duhurile păcătoşilor morţi din timpul lui Noe şi nu le-ar da şi
oamenilor din celelalte generaţii o ocazie asemănătoare.
Scripturile arată lămurit că doar în această viaţă poate omul să accepte mântuirea şi că la moarte
timpul său de har se încheie (vezi comentariul de la Matei 16,27; Luca 16,26–31; Romani 2,6; Evrei 9,27;
compară cu Ezechiel 18,24; Apocalipsa22,12). Ele de asemenea învaţă că morţii nu sunt conştienţi (vezi
comentariul de la Psalmi 146,4; Eclesiastul 9,5.6; Matei 10,28; Ioan 11,11; 1 Tesaloniceni 4,13; vezi şi
comentariul de la Genesa 2,7; Eclesiastul 12,7). Aşadar concepţia că aceste duhuri sunt fiinţe imateriale,
conştiente, în stare de a auzi şi de a accepta Evanghelia, contrazice numeroasele învăţături clare ale
Scripturii. Ar trebui observat faptul că Petru nu spune că Domnul Hristos a predicat duhurilor imateriale.
A argumenta că oamenii din timpul lui Noe nu au avut ocazii suficiente să fie salvaţi înseamnă a
trece cu vederea faptul că Noe era un „propovăduitor al neprihănirii” pentru generaţia sa (2 Petru 2,5) şi că
ei au lepădat în mod intenţionat solia pe care Dumnezeu le-o trimisese prin el (1 Petru 3,20, vezi
comentariul de acolo). „Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu” n-ar mai fi fost „în aşteptare, în zilele lui Noe,

când se făcea corabia” (v. 20), dacă celor pe care Dumnezeu îi chema cu atâta dragoste nu li s-ar fi dat
ocazia de a crede şi de asculta.
Închisoare. Gr. phulake, „strajă”, „pază”, deci un loc unde oamenii erau supravegheaţi şi păziţi, o
„închisoare”. Contextul este cel care hotărăşte dacă Petru vorbeşte aici la propriu sau la figurat. Dacă este
înţeleasă al propriu, această „închisoare” ar fi, aşa cum susţin unii, un loc unde sufletele celor decedaţi, ca
duhurile din v. 19, sunt păzite până când li se hotărăşte soarta. Dacă este înţeles la figurat, cuvântul
„închisoare” se referă la starea spirituală a „duhurilor” „răzvrătite”. Pentru folosirea figurată a cuvântului
„închisoare”, vezi Isaia 42,7; compară cu Isaia 61,1; Luca 4,18. Cât de legaţi erau antediluvienii în
închisoarea păcatului este evident din Genesa 6,5–13 şi din faptul că numai opt persoane au scăpat din ea (1
Petru 3,20). Numai Domnul Hristos poate să-i elibereze pe oameni din obiceiurile şi dorinţele rele prin care
îi încătuşează Satana.
1 Petru 3:20
20. Răzvrătite. [„Neascultătoare”, KJV]. Gr. apeitheo, „a nu crede”, „a nu asculta”, implicând
necredinţă deliberată şi neascultare intenţionată. Păcătoşii de pe vremea lui Noe aveau destulă lumină pentru
a lua o hotărâre inteligentă şi nu mai avea nevoie de o a doua ocazie. De fapt ei erau atât de răzvrătiţi încât
Dumnezeu nu mai putea să-i tolereze (vezi Genesa 6,5–13). Cu toate acestea, „îndelunga răbdare a lui
Dumnezeu” a aşteptat ca ei să se pocăiască. Dacă i-a aşteptat pe ei, cu siguranţă că ne va aştepta cu răbdare
şi pe noi.
Odinioară. [„Cândva”, KJV]. Sau „mai înainte”.
Când. Adică atunci când „duhurile” – antediluvienii – erau neascultătoare şi când „îndelunga răbdare
a lui Dumnezeu era în aşteptare” pentru ele, pe „când se făcea corabia”.
Era în aşteptare. [„Aştepta”, KJV]. Gr. apekdechomai, „a aştepta cu răbdare”. Dumnezeu tânjeşte ca
păcătoşii să se pocăiască. El „doreşte ca nici unul să nu piară” (2 Petru 3,9).
În zilele lui Noe. Vezi Genesa 6,5–13.
Când. [„Pe când”, KJV]. Vezi mai sus, la „când”.
Se făcea. [„Se pregătea”, KJV]. Sau „era construită şi echipată”.
Opt. Vezi Genesa 7,7.
Suflete. Gr. psuchai, „persoane [vii]” (vezi comentariul de la Matei 10,28).
Au fost scăpaţi. Literal, „au fost trecuţi cu bine prin”, o expresie folosită şi pentru a descrie
vindecarea (vezi Matei 14,36) sau o călătorie sfârşită cu bine (Faptele Apostolilor 23,24). Aceşti opt au luat
seama la solia trimisă de Domnul Hristos şi proclamată de Noe, care era pentru acea generaţie un
„propovăduitor al neprihănirii” lui Dumnezeu (2 Petru 2,5).
Prin apă. Aceleaşi ape ale Potopului, care i-au îngropat pe păcătoşii răzvrătiţi din timpul lui Noe, i-au
transportat pe cei din chivotul siguranţei şi astfel i-au păstrat în viaţă. Salvarea acestor opt persoane „prin
apă” este apogeul acestei paranteze destul de lungi cu privire la antediluvieni şi în acelaşi timp motivul lui
Petru pentru a face această digresiune. Învăţătura pe care o trage el din experienţa lor este exprimată în v. 21
– după cum cele opt persoane „au fost scăpate prin apă”, tot aşa botezul ne „mântuieşte” pe noi. Totuşi, atât
cei opt antediluvieni cât şi creştinii sunt mântuiţi în virtutea învierii Domnului Hristos (vezi comentariul de
la v. 19 şi 21), căci altminteri nu ar fi nădejde pentru nici una din aceste două grupe (vezi 1 Corinteni
15,13–23).
1 Petru 3:21
21. Icoana acesta închipuitoare. [„O imagine asemănătoare”, KJV]. Gr. antitupos, „antitip”, „copie”,
„reprezentare”. După cum persoanele din familia lui Noe „au fost scăpate prin apă”, tot aşa şi noi suntem
mântuiţi prin botez. Petru se grăbeşte să explice că de fapt mântuirea vine „prin învierea lui Isus Hristos” –

atât pentru antediluvieni (vezi comentariul de la v. 19) cât şi pentru noi (v. 18, 21).
Botezul. Gr. baptismos, de la baptizo, „a scufunda”, „a afunda” (vezi comentariul de la Matei 3,6;
Romani 6,3–6).
Nu este o curăţire. Apostolul tăgăduieşte aici opinia că simpla spălare a corpului ar avea puterea de a
curăţa sufletul cuiva sau de a face ispăşire pentru păcate. La fel cum spălările ceremoniale iudaice erau
numai simboluri ale curăţirii mai profunde a omului lăuntric, tot aşa botezul creştin este doar un simbol al
experienţei lăuntrice.
Întinăciunile trupeşti. Adică impurităţile corpului.
Cuget curat. [„Conştiinţă bună”, KJV]. Sau „conştiinţă curată” (vezi comentariul de la cap. 3,16).
Botezul este valabil numai când reflectă o minte şi o inimă transformate (vezi comentariul de la Romani
12,2).
Prin. Sau „cu ajutorul”. Apa este numai o „icoană” sau o „reprezentare”. Fără învierea Domnului
Hristos botezul ar fi doar o formă goală, predicarea ar fi zadarnică, iar credinţa nu ar avea nici o valoare
(vezi comentariul de la 1 Corinteni 15,4.14).
1 Petru 3:22
22. La dreapta. Vezi comentariul de la Romani 8,34; Evrei 1,3.
S-a înălţat la cer. Vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 1,9; Evrei 4,14, 6,20; 9,24.
Şi-a supus. Compară cu 1 Corinteni 15,27; Coloseni 2,10; Evrei 2,8.
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1 Petru 4:1
1. Astfel dar, fiindcă. Sau „prin urmare”. Acum Petru trage concluzia celor prezentate în cap.
3,18–22.
Hristos a pătimit. Vezi comentariul de la cap. 2,21; 3,18.
[„Pentru noi”, KJV]. Pot fi citate dovezi textuale pentru omiterea acestor cuvinte, deşi sunt atestate
în pasajul paralel, din cap. 2,21. Vezi comentariul de la cap. 3,18.
În trup. Vezi comentariul de la cap. 3,18.
Înarmaţi-vă. Gr. hoplizo, „a se aproviziona” (compară cu Efeseni 6,12–17).
Gândire. Gr. ennoia, „fel de gândire şi de simţire”, nu nous, cuvântul folosit de obicei în Noul
Testament pentru „minte”. Aici Petru îi îndeamnă pe creştini să-şi modeleze viaţa, atât în gândire cât şi în
fapte, după pilda Domnului Isus Hristos (vezi comentariul de la 1 Petru 2,21; compară cu Filipeni 2,5).
A pătimit în trup. Vezi comentariul de la cap. 3,18. Încercările de foc (cap. 4,12) îl aduc pe
credincios mai aproape de Dumnezeu şi îl îndeamnă la o predare mai deplină în faţa puterii şi a conducerii
Duhului Sfânt.
A sfârşit-o cu păcatul. Adică a părăsit păcatul ca fel de viaţă (vezi comentariul de la Romani
6,7.12–17). Petru nu vrea să spună aici că persoana despre care este vorba nu mai greşeşte, ci că a întors
spatele lumii, firii pământeşti şi diavolului, şi că, prin harul lui Dumnezeu, a pornit pe urmele Domnului.
Ţinta sa este desăvârşirea caracterului (vezi comentariul de la Matei 5,48; compară cu DA 555; SC 62; COL
316). „Când suntem îmbrăcaţi cu dreptatea Domnului Hristos, nu vom avea nici o dorinţă de a păcătui;
deoarece Domnul Hristos va lucra împreună cu noi. Este posibil să mai greşim, dar vom urî păcatul, care a
produs suferinţă Fiului lui Dumnezeu” (MYP 338). Păcatul nu mai domneşte în viaţa care acum este
condusă de Domnul Hristos (vezi comentariul de la 2 Corinteni 5,14; Galateni 2,20).
1 Petru 4:2
2. În vremea care-i mai rămâne. Adică restul vieţii sale pe acest pământ.
În trup. Şi anume ca fiinţă umană.
Nu mai. Vezi comentariul de la Romani 6,11–15.
Poftele oamenilor. Adică dorinţele şi pasiunile rele, care îi conduc pe oameni la păcat.
Voia lui Dumnezeu. Viaţa celui care „a sfârşit-o cu păcatul” (v. 1) urmează un drum cu totul nou.

Voinţa lui este supusă voinţei lui Dumnezeu, aşa cum busola e supusă polului magnetic. El trăieşte „nu după
îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului” (Romani 8,1). Comuniunea veşnică cu
Dumnezeu este făgăduită oricui „face voia lui Dumnezeu” (1 Ioan 2,17).
1 Petru 4:3
3. În trecut. [„În timpul trecut al vieţii”, KJV]. Literal, „timpul care a trecut”. Aici este vorba despre
viaţa trecută a creştinilor dintre neamuri cărora le scrie Petru, şi prima parte a acestui verset poate fi tradusă
astfel: „Deja aţi petrecut destul din viaţa voastră făcând ceea ce le place păgânilor să facă”.
Neamurilor. Vezi comentariul de la cap. 2,12.
Desfrânări. [„Lascivitate”, KJV]. Sau „moravuri uşoare”, „depravare”, „senzualitate” (vezi
comentariul de la 2 Corinteni 12,21).
Pofte. Vezi comentariul de la Ioan 8,44; Romani 7,7.
Beţii. [„Exces de vin”, KJV]. Gr. oinophlugia, de la oinos, „vin”, şi phluo, „a da pe deasupra”. Aici
se face referire la depravarea petrecerilor în care se consuma vin.
Ospeţe. [„Chefuri”, KJV]. Gr. komoi, un cuvânt folosit adesea în literatura seculară pentru a descrie
procesiuni şi adunări festive, adesea caracterizate prin chefuri şi desfrâu.
Chefuri. [„Benchetuieli”, KJV]. Sau „Chefuri cu multă băutură”.
Slujiri idoleşti neîngăduite. [„Idolatrii urâcioase”, KJV]. Literal, „idolatrii ilegale”. Versetul acesta
arată clar că Petru le scrie, cel puţin se adresează în primul rând, creştinilor dintre neamuri – foşti idolatri.
Faptul că vecinii lor păgâni erau surprinşi (v. 4) că aceşti creştini refuzau să ia parte la astfel de activităţi
este o dovadă în plus că ei nu erau creştini iudei, ci păgâni convertiţi (vezi comentariul de la cap. 2,10).
1 Petru 4:4
4. De aceea. Adică din cauza purtării descrise în v. 3.
Se miră. Deoarece necredincioşii sunt de obicei orbi cu privire la avantajele şi binecuvântările
supreme ale creştinismului, ei sunt uimiţi că foştii lor tovarăşi, acum creştini, evită felul de viaţă de mai
înainte. Pe temeiul premizei că omul poate afla satisfacţie şi fericire doar în lumea aceasta, viaţa
necreştinilor este o necurmată căutare de plăceri, prin mulţumirea poftelor fireşti. Pentru astfel de oameni
neîmplinirea dorinţelor naturale, în mâncare, băutură sau în satisfacţii senzuale, este o nebunie de neînţeles.
Totuşi, creştinul trebuie să se păzească „neîntinat de lume” (Iacov 1,27), deoarece „prietenia lumii este
vrăjmăşie cu Dumnezeu” (cap. 4,4). În consecinţă, credincioşii nu trebuie să se mire dacă „ îi urăşte lumea”
(1 Ioan 3,13).
Potop de desfrâu. [„Exces de orgie”, KJV]. Literal, „exces de depravare”, un tablou al unei revărsări
de murdărie şi desfrâu, o mare hazna morală, în contrast cu puritatea creştinului cu adevărat convertit.
Vă batjocoresc. [„Vă vorbesc de rău”, KJV]. Literal, „vă hulesc”. Păgânii îi blestemau pe creştini
deoarece credeau că aceştia se considerau superiori pentru că nu mai luau parte „la acelaşi potop de
desfrâu”. Această opinie păgână greşită a fost adesea scânteia care a aprins focul persecuţiei.
1 Petru 4:5
5. Au să dea socoteală. Este vorba de batjocoritorii din v. 4. Vezi comentariul de la Romani
14,10–12.
Celui. Adică Domnului Isus Hristos (compară cu 2 Timotei 4,1; Apocalipsa 19,11).
Este gata să judece. Vezi comentariul de la 2 Timotei 4,1.
Viii. Vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 10,42; compară cu 1 Tesaloniceni 4,15–17.

1 Petru 4:6
6. Tocmai în vederea aceasta. [„Din această cauză”, KJV]. Literal, prima parte a acestui verset zice:
„Cu acest scop au fost evanghelizaţi chiar şi cei morţi”. Fiecare om va fi judecat pe baza propriului său
răspuns la lumina care i-a fost oferită.
A fost vestită Evanghelia. Din versiunea greacă este evident că predicarea la care se face referire aici
a avut loc înainte de momentul când şi-a scris Petru epistola şi că nu mai avea loc atunci când scria el. Dacă
Petru ar fi vorbit despre cei morţi spiritual, atunci ar fi scris „este vestită Evanghelia” (vezi mai jos, la „celor
morţi”).
Celor morţi. Probabil că aici este vorba despre creştinii morţi, aşa cum sugerează ultima parte a
versetului. Contextul arată ca este improbabil ca Petru să fi vorbit aici la figurat, despre cei morţi spiritual,
deşi sensul acesta este obişnuit în Scriptură (vezi comentariul de la Matei 8,22; Efeseni 2,1; Coloseni 2,13).
„Morţii” din 1 Petru 4,5 sunt, evident, cei morţi fizic şi, deoarece în v. 5 şi 6 se vorbeşte despre „morţi” în
legătură cu judecata, cel mai probabil este că cei „morţi” din v. 6 sunt, de asemenea, cei morţi fizic. Dacă ar
fi o trecere de la sensul literal la cel figurat, lucrul acesta ar fi indicat de context. Totuşi, Scripturile susţin
starea de inconştienţă a morţilor şi că timpul de har acordat omului se încheie la moarte (vezi comentariul de
la cap. 3,19). Astfel, singura concluzie consecventă cu învăţăturile generale ale Bibliei este că cei care erau
„morţi” în momentul când scria Petru auziseră Evanghelia înainte de a fi murit. Evanghelia le fusese
predicată înainte ca ei să fi murit.
Pentru ca. Aici apostolul scoate în evidenţă două rezultate ale propovăduirii Evangheliei la oamenii
vii care apoi muriseră.
Pentru ca să fie judecaţi. Vezi comentariul de la Ioan 5,29; 2 Corinteni 5,10; Evrei 9,27. N-ar fi putut
fi traşi la răspundere în privinţa Evangheliei dacă n-ar fi auzit-o niciodată (vezi comentariul de la Ezechiel
3,18–20; Ioan 3,19; 15,22; Faptele Apostolilor 17,30; Iacov 4,17; compară cu Luca 23,34; 1 Timotei 1,13).
Ca. Cei care murit vor fi judecaţi după cum au trăit în viaţa aceasta. Vor fi judecaţi pe acelaşi temei
ca şi cei „vii”, adică cei vii care sunt pomeniţi în v. 5.
În trup. Literal, „cu privire la trup”, adică fiinţe umane vii (vezi comentariul de la cap. 3,18).
Dar să trăiască. Este evident că Petru se referă la credincioşii care adormiseră în Domnul Isus;
creştinii din timpurile Noului Testament fiind foarte îngrijoraţi cu privire la aceştia (vezi comentariul de la 1
Corinteni 15,12–14; 1 Tesaloniceni 4,13–17). Aceşti „morţi” auziseră şi primiseră Evanghelia în timpul
vieţii, iar la judecată vor fi socotiţi vrednici „să trăiască după Dumnezeu în duh”.
După Dumnezeu. Aceste cuvinte pot să însemne „aşa cum trăieşte Dumnezeu”, adică vor fi făcuţi
nemuritori (vezi comentariul de la 1 Corinteni 15,51–55; 1 Tesaloniceni 4,16.17); sau „aşa cum voieşte
Dumnezeu”, adică după voia lui Dumnezeu pentru viaţa lor, aşa cum va fi decretat la judecată.
În duh. Adică având trupuri nemuritoare, proslăvite, ca acela pe care L-a avut Domnul Hristos când a
ieşit din mormânt (vezi comentariul de la cap. 3,18). Totuşi, compară cu Ioan 3,6; Romani 8,9.
1 Petru 4:7
7. Sfârşitul tuturor lucrurilor. Adică sfârşitul lumii (vezi Nota Suplimentară de la Romani 13; vezi
comentariul de la Matei 24,3.34; Apocalipsa 1,3; compară cu Romani 13,11.12; 1 Corinteni 7,29; 10,11;
Filipeni 4,5; Iacov 5,3.8.9; 1 Petru 4,17; 2 Petru 3,11; 1 Ioan 2,18; Apocalipsa 22,10).
Este aproape. Perspectiva iminentă a întâlnirii cu Judecătorul universului (v. 5, 6) este, într-adevăr,
un gând care determină la seriozitate. Sfatul lui Petru către credincioşi, mai ales cel din versetele care
urmează, este dat într-un spirit de urgenţă, deoarece „sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape”. Compară cu 1
Ioan 3,3.
Înţelepţi. [„Cumpătaţi”, KJV]. Gr. sophroneo, „a avea o minte sănătoasă”, „a exercita control de

sine” (vezi comentariul de la Romani 12,3; Tit 2,4.5; compară-l cu cel de la 1 Tesaloniceni 5,6). Deşi
revenirea Domnului Hristos se apropie tot mai mult, oamenii nu trebuie să folosească de aceasta ca o scuză
pentru a-şi neglija răspunderile. Creştinii trebuie să rămână la posturile lor chiar până în ultima clipă,
îndeplinindu-şi datoriile cu credincioşie. Domnul porunceşte cu privire la talanţi: „Puneţi-i în negoţ până mă
voi întoarce” (Luca 19,13).
Vegheaţi. Gr. nepho, „a fi cumpătat”, adică a se abţine de la băuturi îmbătătoare (vezi comentariul de
la 1 Tesaloniceni 5,6). Petru îi sfătuieşte pe creştini să fie vigilenţi, în vederea evenimentelor viitoare (vezi
comentariul de la Matei 24,42.44).
1 Petru 4:8
8. Mai presus de toate. Proba supremă a creştinismului este efectul pe care îl are asupra relaţiilor
dintre oameni.
Să aveţi. Literal, „să aveţi în continuare [aşa cum aveţi acum]”.
Dragoste. Gr. agape, „iubire” (vezi comentariul de la Matei 5,43; 1 Corinteni 13,1). Dragostea nu
cunoaşte limite şi nu va pieri niciodată. Ea leagă, în comuniune creştină, oameni de diferite obârşii şi opinii.
În biserică nu există problemă care să nu poată fi rezolvată într-un spirit de iubire inteligentă, altruistă.
Fierbinte. Literal, „deplină”.
Acopere. Vezi comentariul de la Iacov 5,20. Petru citează aici din Proverbele 10,12. Acolo unde
lipseşte iubirea există tendinţa de a exagera greşelile şi insuccesele altora. Acolo unde domneşte dragostea,
oamenii sunt gata să ierte şi să uite. În plus, spiritul iubirii frăţeşti va atrage cu siguranţă atenţia celor
neconvertiţi şi va duce pe mulţi dintre ei la o cunoaştere mântuitoare a Domnului Isus Hristos.
1 Petru 4:9
9. Fiţi primitori de oaspeţi. [„Folosiţi ospitalitatea”, KJV]. Gr. philoxenoi, „[a fi] ospitalier” (vezi
comentariul de la Romani 12,13).
Fără cârtire. Ocazia de a fi ospitalier poate fi umbrită de semne de deranj din partea gazdei.
Adevărata ospitalitate include un duh ospitalier, deoarece „darul fără dăruitor este gol”. În vremurile de
persecuţie (compară cu v. 12), numărul refugiaţilor creştini s-ar putea să fie mare, iar îngrijirea de aceşti
semeni să fie costisitoare, dar creştinul care poate alina lipsurile altuia este dator înaintea lui Dumnezeu
să-şi împlinească răspunderea cu voioşie.
1 Petru 4:10
10. Buni. Gr. kaloi, „excelent”, „eficient”.
Ispravnici. Vezi comentariul de la 1 Corinteni 4,1.
Felurit. Vezi comentariul de la Iacov 1,2. Darurile lui Dumnezeu sunt oferite cu bucurie şi din plin.
Ispravnicii Lui trebuie să împartă aceste binecuvântări în acelaşi spirit.
Fiecare dintre voi. Nici un creştin nu e prea sărac pentru a da altora o mână de ajutor. Spiritul
ospitalităţii conferă celor mai umile posibilităţi o valoare nepreţuită. Fiecare persoană are o anumită
capacitate de a-i sluji pe semenii săi. A împărţi cu alţii ceea ce avem este un privilegiu şi o răspundere
creştină.
Să slujească altora. Ceea ce, plin de îndurare, ne-a oferit Dumnezeu, trebuie să împărţim şi altora,
„mai ales” „fraţilor în credinţă” (vezi comentariul de la Galateni 6,10).
Darul. Gr. charisma, un „dar” oferit fără plată, cu generozitate, o „favoare” făcută cuiva. Petru nu se
referă la talentele neobişnuite pe care le împarte Duhul Sfânt, ci la binecuvântările pe care le primeşte
neîncetat fiecare copil al lui Dumnezeu. „Fără plată aţi primit, fără plată să daţi” (vezi comentariul de la
Matei 10,8).

1 Petru 4:11
11. Dacă vorbeşte cineva. Anume, în calitatea sa de creştin.
Cuvintele. Gr. logia (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 7,38; Romani 3,2). Un exemplu al
„harului felurit” este capacitatea de a vorbi convingător şi plăcut. Totuşi, darul acesta trebuie folosit doar
spre slava lui Dumnezeu. Talanţii oferiţi de Dumnezeu trebuie cultivaţi şi dezvoltaţi cu grijă, astfel încât
răspândirea Evangheliei să nu fie împiedicată de o vorbire necioplită, de nesinceritate sau de neseriozitate.
Slujeşte. Pasajul spune literal, „dacă slujeşte cineva, [aceasta să fie] din puterea pe care o dă
Dumnezeu”. O viaţă veritabilă de creştin este o manifestare neîntreruptă a puterii lui Dumnezeu. Nimeni nu
poate trăi o viaţă neprihănită fără să se sprijinire clipă de clipă pe puterea divină.
În toate lucrurile. Adică în toate activităţile în care s-ar angaja creştinul.
Să fie slăvit. Literal, „să continue să fie slăvit”. Adevăratul scop al vieţii este ca Dumnezeu să fie
onorat şi înălţat. Un creştin nu este niciodată eliberat de obligaţia de a-L reprezenta bine pe Dumnezeu şi de
a demonstra eficacitatea puterii Sale mântuitoare.
Isus Hristos. Vezi comentariul de la Matei 1,1. Domnul Hristos este Acela prin care credinciosul
devine un copil al lui Dumnezeu şi prin care Îl proslăveşte pe Dumnezeu.
A Căruia. Pronumele acesta se poate referi fie la Dumnezeu Tatăl, care este glorificat prin Domnul
Isus Hristos, fie la Domnul Hristos Însuşi. Ca şi aici, pe pământ, doxologia aceasta va fi cântată tuturor
Celor trei Persoane ale Dumnezeirii, când cei răscumpăraţi vor ajunge în căminul lor veşnic (compară cu
Romani 11,36; 2 Timotei 4,18; Apocalipsa 1,6).
Slava. Vezi comentariul de la Efeseni 1,6.14. S-a sugerat că ultima parte a acestui verset este un citat
dintr-o rugăciune folosită de creştinii din biserica primară. Compară cu 1 Petru 5,11, unde de asemenea
cuvintele „slava” şi „puterea” sunt folosite împreună.
Puterea. Literal, „stăpânirea”, „dominaţia”. În ce priveşte cuvântul „putere” (Gr. kratos), vezi
comentariul de la Efeseni 1,19. Kratos este folosit în doxologie doar aici şi la 1 Timotei 6,16; Iuda 25;
Apocalipsa 1,6; 5,13. A-I atribui „puterea” Domnului Hristos înseamnă a-I recunoaşte dreptul la stăpânire şi
a-L aclama ca Domnitor.
Amin. Vezi comentariul de la Matei 5,18.
1 Petru 4:12
12. Prea iubiţilor. O salutare tandră, care scoate în evidenţă prietenia şi grija reciprocă. Anticipând
zilele întunecoase ce urmau să vină, Petru le dă credincioşilor sfaturi care au scopul de a-i întări pentru
furtuna viitoare.
Să nu vă miraţi. [„Nu socotiţi ca ceva ciudat”, KJV]. Literal, „nu mai fiţi uimiţi”. Atâta vreme cât
marea luptă dintre Hristos şi Satana are loc în sufletelor oamenilor, creştinul se poate aştepta la felurite
încercări şi probleme cu care Satana vrea să-i distrugă toată credinţa în Dumnezeu (vezi comentariul de la
cap. 1,7; 3,17).
Încercarea de foc. Gr. purosis, „o ardere”, „pârlire”. Vezi şi cap. 1,7. Persecuţiile cumplite din timpul
lui Nero aveau să-i încerce în curând pe creştini; necazurile neîncetate din partea iudeilor şi a romanilor era
numai un preludiu la holocaustul ce stătea înainte. Pentru a distruge biserica ce se afla la începuturile ei,
Satana a încercat orice uneltire pe care a putut să o născocească. În vederea ceasului viitor al încercării,
creştinii de azi ar face bine să ia aminte la cuvintele adresate de Petru bisericii primare.
Încerce. Gr. peirasmos (vezi comentariul de la Matei 6,13; Iacov 1,2). Ca şi în cazul lui Iov,
Dumnezeu îi permite lui Satana să pună la încercare caracterul celor credincioşi. Dumnezeu cunoştea
răbdarea lui Iov, şi de atunci înainte toţi cei care suferă au fost întăriţi de exemplul său de statornicie în

„încercarea de foc”. Suferinţele vieţii nu sunt trimise de Dumnezeu, ci de Satana. Totuşi, Dumnezeu
conduce, transformându-le în mijloace de dezvoltare a caracterului copiiilor Săi. Vezi comentariul de la Iov
42,5; Psalmi 38,3; 39,9.
Ceva ciudat. Adică ceva nemaiauzit. „Încercarea de foc” nu este ceva nou, deoarece Domnul Hristos
a suferit tot atât de mult cât ar fi putea să sufere orice fiinţă umană (v. 13). „Încercarea de foc” îi face pe
ucenicii Domnului Hristos să fie pe deplin „părtaşi” la suferinţele Sale.
1 Petru 4:13
13. Bucuraţi-vă. Vezi comentariul de la Iacov 1,2.
Întrucât. Sau „în măsura în care”, „atât timp cât”. Creştinii trebuie să se aştepte la problemele care
apar din cauza faptului că lumea nu înţelege credinţa creştină. Creştinul poate să se bucure, deoarece ştie că
nu va trebui să sufere mai mult decât a suferit Domnul Hristos (vezi comentariul de la Evrei 2,18; 4,15.16).
Ca să. Sau „pentru ca să”, arătând care este scopul bucuriei prezente.
Să vă bucuraţi. Bucuria inefabilă a primei ore petrecute în veşnicie va umbri repede amintirea tuturor
clipelor triste şi a necazurilor de pe pământ. Emoţia şi uimirea provocate de splendoarea cerului vor depăşi
peste măsură de mult cea mai bogată imaginaţie.
Arătarea. Gr. apokalupto (vezi comentariul de la 1 Corinteni 1,7; 1 Petru 1,7).
Slavei Lui. Adică slava celei de-a doua veniri a Lui (vezi comentariul de la Matei 25,31).
1 Petru 4:14
14. Batjocoriţi. Gr. oneidizo, „a ocărî”, „a batjocori”, „a aduce insulte” cuiva. De obicei persecutorii
încep prin a batjocori integritatea, inteligenţa şi comportamentul civil al creştinului. Batjocura este doar
începutul unor atacuri mai dure. Vezi comentariul de la Matei 5,11.
Pentru. Sau „din cauza”, „în legătură cu”.
Numele lui Hristos. Vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 3,16. După cum lumea romană trata
cu dispreţ curăţia şi onoarea Domnului Hristos, tot aşa cei neevlavioşi din toate veacurile îi resping pe
reprezentanţii Săi (vezi comentariul de la Matei 5,11.12; 1 Petru 2,21).
Ferice. Gr. makarios (vezi comentariul de la Matei 5,3; vezi şi comentariul de la Psalmi 1,1).
Duhul slavei. Sau „Duhul slăvit”, adică Duhul Sfânt. În persecuţie şi suferinţă, creştinul are
asigurarea că Dumnezeu va fi cu el prin Duhul Său Sfânt, pentru a mângâia, a încuraja, a îndruma şi a
binecuvânta.
Duhul lui Dumnezeu. [„Şi al lui Dumnezeu”, KJV]. Literal, „chiar [Duhul] lui Dumnezeu”. Prezenţa
puterii lui Dumnezeu, care îl face în stare pe creştin să facă faţă oricărei probleme a vieţii, este sursa
seninătăţii şi a încrederii sale. O viaţă plină de bunuri şi plăceri materiale nu poate compensa prezenţa
Duhului lui Dumnezeu.
Se odihneşte peste voi. Adică rămâne în voi.
În KJV versetul acesta mai are o parte care nu apare în traducerea Cornilescu. Este vorba de
următoarele cuvinte: „Ei Îl vorbesc de rău, dar voi Îl proslăviţi.” Dar dovezile textuale favorizează
omiterea acestor cuvinte.
1 Petru 4:15
15. Sufere ca ucigaş. Este un privilegiu să suferi pentru Domnul Hristos şi prin aceasta să aduci
onoare numelui Său. Dar dacă un creştin săvârşeşte vreo faptă rea, le dă necredincioşilor prilejul să ia în râs
biserica şi să ocărască numele Domnului Hristos. Vezi comentariul de la cap. 2,20.

Hoţ. Vezi comentariul de la Exodul 20,15; compară cu Matei 19,18; Romani 2,21; Efeseni 4,28.
Făcător de rele. Un cuvânt generic pentru cei care săvârşesc tot felul de rele şi produc stricăciuni.
Unul care se amestecă în treburile altuia. Gr. allotriepiskopos, „supraveghetor al treburilor altora”.
Nu se ştie sigur care este înţelesul exact al acestui cuvânt. Deoarece Petru vorbeşte despre legăturile
creştinului cu necreştinii, poate că se gândeşte aici la membrii imprudenţi ai bisericii care în mod necugetat
critică practicile şi obiceiurile păgânilor. O parte din ocara şi persecuţia aduse de necreştini ar putea fi
eliminată printr-un comportament creştin atrăgător. Creştinul nu trebuie să se facă conştiinţă pentru alţi
oameni. Datoria lui este de a se asigura că propria sa purtare este de aşa fel încât nu doar oamenii, ci şi
Dumnezeu să o poată aproba din toată inima.
1 Petru 4:16
16. Dimpotrivă, dacă. [„Dar dacă”, KJV]. Vezi comentariul de la cap. 3,14.
Creştin. Cuvântul acesta apare doar de trei ori în tot Noul Testament. La început a fost rostit în
batjocură (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 11,26), dar a devenit un simbol al onoarei şi a ajuns un
nume purtat cu mândrie de biserica primară (vezi cap. 26,28). Indiferent de insultele şi de interdicţiile de
care au parte creştinii, ei ştiu că a fi onorat de Dumnezeu este cu mult mai de preţ decât de a fi onorat de
lume. Domnul Isus de asemenea a suferit pe nedrept pentru faptul că a ascultat cu hotărâre de principiile
neprihănirii.
Să nu-i fie ruşine. Vezi comentariul de la v. 12–14.
Să proslăvească pe Dumnezeu. Şi anume pentru că e creştin, pentru privilegiul de a fi părtaş la
suferinţele Domnului Hristos şi pentru că dă mărturie pentru Dumnezeu (v. 13).
Pentru numele acesta. [„În privinţa aceasta”, KJV]. Dovezile textuale favorizează exprimarea
„pentru numele acesta”, adică datorită numelui de „creştin”.
1 Petru 4:17
17. Suntem. [„A venit”, KJV]. Cuvântul acestea a fost adăugat de către traducători. Vezi mai jos, la
„stă să înceapă”; vezi comentariul de la v. 7.
Clipa. [„Timpul”, KJV]. Gr. kairos, un „timp” aparte, specific, potrivit (vezi comentariul de la Marcu
1,15; Faptele Apostolilor 1,7).
Judecata. Gr. krima, „sentinţa” (vezi comentariul de la Apocalipsa 17,1). Se pare că scena judecăţii
din Ezechiel 9 constituie cadrul pe care îl foloseşte Petru pentru comparaţia dintre creştinul evlavios şi cel
neevlavios, ambii înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu.
Stă să înceapă. [„Trebuie să înceapă”, KJV]. Literal, „începe”. Prima parte a acestui verset poate fi
tradusă: „Pentru că e timpul potrivit ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu”. Având în vedere
scurtimea timpului (vezi comentariul de la v. 7) şi „încercarea de foc” care va veni în curând (v. 12), Petru îi
îndeamnă pe fraţii săi de credinţă să-şi aducă aminte de solemna lor răspundere în calitate de creştini.
Compară cu Ezechiel 9,6, unde agenţii judecăţii şi-au început lucrarea de la sanctuar, judecându-i mai întâi
pe cei care pretindeau cel mai tare că sunt credincioşi. În „încercarea de foc” şi la judecată, Dumnezeu are
aşteptări mai mari de la cei care îşi mărturisesc credinţa în Domnul Hristos.
Casa lui Dumnezeu. Adică biserica (vezi comentariul de la 1 Timotei 3,15).
Sfârşitul. Adică soarta. În comparaţie cu cei nelegiuiţi, creştinii sunt cu mult mai vrednici de viaţa
veşnică. Dacă Dumnezeu are de gând să Se poarte strict chiar cu ai Săi, atunci va fi cu mult mai sever cu
aceia care în mod intenţionat s-au împotrivit adevărului, în persoana creştinilor. Aşadar, credincioşilor nu
trebuie să le fie teamă că Dumnezeu nu va fi drept cu asupritorii lor.

Celor ce nu ascultă. Cu alte cuvinte, cei care sunt răspunzători pentru „încercarea de foc” prin care
au să treacă cei credincioşi (v. 12).
1 Petru 4:18
18. Cel neprihănit scapă cu greu. Aici apostolul citează din Proverbele 11,31, după LXX (vezi
comentariul de acolo). De fapt cei neprihăniţi sunt mântuiţi doar în virtutea meritelor Domnului Hristos.
Dacă nu au credinţă în El, atunci ei nu trebuie să aibă vreo pretenţie la îndurarea divină în ziua judecăţii.
Ce se va face … ? [„Unde va apărea?”, KJV]. Adică în ce lumină vor apărea cei neevlavioşi? Ei au
dispreţuit singurul mijloc prin care se poate ajunge în Împărăţia veşnică a celor răscumpăraţi.
Nelegiuit. [„Neevlavios”, KJV]. Gr. asebes, „neevlavios”, „nerespectuos” (vezi comentariul de la
Romani 4,5).
1 Petru 4:19
19. Aşa că. Acum Petru îşi încheie îndemnul cu privire la suferinţa la care creştinii se puteau aştepta
în „încercarea de foc” care se întrezărea înaintea lor.
După voia lui Dumnezeu. Adică din cauza credincioşiei faţă de voia clar exprimată a lui Dumnezeu,
nu din cauza unei purtări rele (vezi comentariul de la cap. 2,12.19.20; 3,14.16–18; 4,14.16).
Să-şi încredinţeze. Cea mai mare siguranţă a creştinului stă în cunoaşterea faptului că Dumnezeu
niciodată nu îi părăseşte pe copiii Săi (vezi comentariul de la 2 Timotei 1,12; 2,19). Ca un adevărat păstor,
Petru îi îndreaptă pe fraţii săi de credinţă către singurul loc în care pot afla siguranţă atunci când norii
persecuţiei se adună cu repeziciune.
Sufletele. [„Păstrarea sufletelor lor”, KJV]. Ei îşi vor încredinţa viaţa Singurului care poate să-i
ferească de rău şi să-i întărească pentru a suferi nobil. În ce priveşte cuvântul „suflete”, vezi comentariul de
la Matei 10,28.
Credinciosului Ziditor. [„Credinciosul Creator”, KJV]. Dumnezeu ne-a creat, deci suntem ai Săi. Cu
siguranţă că Se va îngriji de ce este al Său. Putem fi siguri de iubirea şi îndurarea Sa. Nici o forţă din cer sau
de pe pământ nu poate „smulge” viaţa celui care s-a încredinţat mâinii ocrotitoare a lui Dumnezeu (vezi
comentariul de la Ioan 10,28.29).
Să facă ce este bine. Cea mai sigură protecţie a creştinului este o viaţă ireproşabilă (vezi comentariul
de la Daniel 6,4). Ajutat de harul divin, creştinul trebuie să facă, indiferent de împrejurări, tot ce poate mai
bine şi să-I încredinţeze totul lui Dumnezeu.
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1 Petru 5:1
1. Sfătuiesc [„Îndemn”, KJV]. Gr. parakaleo, „a apela la”, „a îndemna”, „a încuraja”, „a implora”
(vezi comentariul de la Matei 5,4). Petru îi sfătuieşte pe prezbiteri, ca un prieten grijuliu, nu ca şi cum ar
„stăpâni peste cei ce” i-au „căzut la împărţeală” (1 Petru 5,3; vezi comentariul de la Matei 16,18).
Prezbiterii. Gr. presbuteroi (vezi Vol. VI, p. 26; vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 11,30).
După ce, până acum, li se adresase membrilor bisericii în general, Petru acum îi sfătuieşte pe cei care
supraveghează turma lui Dumnezeu (vezi comentariul de la v. 3, 4).
Eu, care sunt un prezbiter ca şi ei. Literal, „prezbiter coleg”. Petru nu sugerează că ar fi superior. El
este mulţumit cu acelaşi titlu cu care îi numise cu puţin mai înainte pe slujbaşii mai în vârstă ai bisericii.
Faptul că foloseşte articolului hotărât, „prezbiterul” (exprimarea literală) dovedeşte că le era cunoscut celor
care le scrie.
Martor. Gr. martus (vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 1,8). În ce priveşte mărturia personală
a lui Petru despre Domnul Hristos, vezi comentariul de la 2 Petru 1,16–18; compară cu 1 Ioan 1,1.2. Deşi
susţinea că era egal cu ceilalţi prezbiteri, în ce priveşte slujba, totuşi poziţia lui Petru era unică, deoarece el
fusese martor ocular al vieţii şi al morţii Domnului Hristos (compară cu Faptele Apostolilor 5,32). Scenele
finale ale vieţii Mântuitorului erau pentru el o amintire vie, pe care o păstra mereu în minte. Vezi
comentariul de la Luca 24,48.
Patimilor lui Hristos. [„Suferinţelor lui Hristos”, KJV]. Vezi comentariul de la cap. 2,21.
Părtaş. Gr. koinonos, „unul care împărtăşeşte”, „părtaş” (vezi comentariul de la cap. 1,4). Petru scria
despre împlinirea unui eveniment încă viitor, ca şi cum se bucura deja de foloasele lui. El se bizuia pe
făgăduinţe cum ar fi cele din Matei 19,28; Ioan 13,36. În ce priveşte lucrurile pe care le ştia Petru despre
viitorul său apropiat, vezi comentariul de la 2 Petru 1,14.
Al slavei. Gr. doxa (vezi comentariul de la Romani 3,23).
Va fi descoperită. Literal, „este gata să fie descoperită” (vezi comentariul de la 1 Petru 4,7; vezi şi
comentariul de la Romani 8,18).
1 Petru 5:2
2. Păstoriţi. [„Hrăniţi”, KJV]. Gr. poimaino, „a păstori”, „a îngriji”, incluzând nu doar actul hrănirii,
ci şi grija pe care trebuie să o aibă un păstor pentru oile sale. În ce priveşte datoriile unui pastor, vezi
comentariul de la Faptele Apostolilor 20,28 şi de la 1 Petru 5,4. Aici Petru transmite mai departe porunca pe
care el însuşi o primise cândva de la Domnul Hristos (vezi comentariul de la Ioan 21,16).
Turma. Gr. poimne (compară cu poimaino, de mai sus). Deoarece biserica este turma lui Dumnezeu,
prezbiterii trebuie să se îngrijească de ea mai mult decât dacă le-ar fi aparţinut lor. Slujitorul conştiincios va
considera întotdeauna că membrii bisericii aparţin Domnului şi, ţinând cont de asta, va avea grijă de nevoile
lor. Compară cu accentul pe care îl pune Domnul Hristos asupra faptului că turma Îi aparţine Lui (Ioan

10,14; 21,15).
Sub paza voastră. Gr. episkopeo, „a inspecta”, „a supraveghea”, de la aceeaşi rădăcină cu episkopos,
„supraveghetor”, care în Noul Testament este tradus de patru ori „episcop” (KJV) (vezi Vol. VI, p. 26; vezi
comentariul de la Faptele Apostolilor 20,28; compară cu 1 Petru 2,25). Pot fi citate dovezi textuale
importante pentru omiterea expresiei „făcând paza”. Totuşi, contextul tinde să favorizeze păstrarea ei.
Petru se aşteaptă ca prezbiterii, fiind păstori credincioşi, să aibă grijă de siguranţa, bunul mers şi creşterea
turmei.
Nu de silă. Gr. anagkastos, „cu forţa”, „prin constrângere”, un cuvânt folosit cu privire la intimidarea
sclavilor, la serviciul militar obligatoriu şi la constrângerea prin tortură. Petru vroia ca prezbiterii bisericii
să-şi îndeplinească datoriile de bunăvoie, nu ca şi cum ele ar fi o povară sau o responsabilitate care le-a fost
impusă împotriva voinţei lor.
De bunăvoie. Pot fi citate dovezi textuale importante pentru adăugarea cuvintelor kata theon, „după
Dumnezeu”. Atunci expresia ar suna astfel: „după voia lui Dumnezeu”. Slujirea prezbiterilor trebuia să fie
voluntară, deoarece doar aşa putea fi primită de Dumnezeu (vezi comentariul de la 2 Corinteni 9,7).
Câştig mârşav. Gr. aischrokerdos, „plăcere pentru câştig necinstit”. Este imposibil să aflăm din
declaraţia acesta dacă prezbiterii erau plătiţi pentru serviciul lor. Oricum ar fi, ei nu trebuie să-şi
îndeplinească slujba având ca scop un „câştig mârşav”. „Vrednic este lucrătorul de plata lui” (vezi
comentariul de la 1 Timotei 5,18), dar aceasta este doar un produs secundar al serviciului pe care îl
îndeplineşte. Slujirea Evangheliei nu trebuie să fie niciodată un mijloc de îmbogăţire (vezi comentariul de la
1 Timotei 3,8).
Cu lepădare de sine. [„Cu râvnă”, KJV]. Adevăratul păstor nu doar că va fi binevoitor în a-şi
îndeplini datoria, ci o va face cu râvnă. Tot aşa, slujbaşii devotaţi Îi vor servi Domnului indiferent de salariul
primit.
1 Petru 5:3
3. Ca şi cum aţi stăpâni. Sau „stăpânind”. Slujirea în cadrul bisericii nu îndreptăţeşte măsurile
dictatoriale. Numirea într-o poziţie de conducere ar trebui considerată un prilej de a sluji, nu o invitaţie de a
exercita autoritate. Petru îi îndeamnă pe prezbiteri să nu se lase prinşi de ispita aceasta, ci toată purtarea lor
să fie un exemplu demn de urmat (vezi comentariul de la Tit 1,7).
Cei ce v-au căzut la împărţeală. [„Moştenirea lui Dumnezeu”, KJV]. Gr. kleroi, „sorţi”, deci „ceva
obţinut prin tragere la sorţi”, folosit aici în sensul de „sarcină încredinţată” (vezi comentariul de la Faptele
Apostolilor 1,17). Cuvintele „lui Dumnezeu” [KJV] nu apar în original (nici în Traducerea Cornilescu).
Petru pune accentul pe cuvântul „împărţeală”, ca fiind ceea ce a devenit răspunderea prezbiterilor. În limba
greacă este folosit pluralul, desemnând probabil comunităţi creştine separate, izolate una de alta. Fără
îndoială că fiecare grupare era în grija unui prezbiter, care trebuia să-i slujească pe credincioşi, nu ca un
tiran, ci ca un păstor tandru al unor oi neajutorate.
Pilde. Gr. tupoi, „cópii”, „tipare”, „tipuri”. În ce priveşte forma de singular, tupos, vezi comentariul
de la Romani 5,14. Compară cu următoarele versete în care foloseşte Pavel cuvântului tupos: 1 Tesaloniceni
1,7; 2 Tesaloniceni 3,9; 1 Timotei 4,12; Tit 2,7. Prezbiterii trebuia să reprezinte bine credinţa, să fie creştini
model, pe care alţi credincioşi să îi poată imita fără teama de a greşi.
1 Petru 5:4
4. Când Se va arăta. Literal, „Se va fi arătat”. Apostolul, deşi se aştepta să moară înainte de revenirea
Domnului Hristos (vezi comentariul de la Ioan 21,18.19; 2 Petru 1,14), avea ochii aţintiţi către acel
eveniment glorios şi, pentru a-i încuraja, le atrăgea prezbiterilor atenţia la el.
Păstorul cel Mare. [„Păstorul Şef”, KJV]. Gr. archipoimen, „păstor şef” sau „primul păstor”, compus
din archi, prefix care înseamnă „şef”, „mare” sau „primul”, şi poimen, „păstor” (vezi comentariul de la v. 2).
În tot Noul Testament titlul „Păstorul cel Mare” este folosit doar aici, referindu-se la Domnul Hristos (vezi
comentariul de la Isaia 40,11; Ioan 10,2.11; 1 Petru 2,25). Petru se consideră pe sine şi pe prezbiteri ca

păstori ai turmei, dar priveşte la Domnul Isus ca la Păstorul Suprem, care Se îngrijeşte atât de păstorii mai
mici cât şi de oi. Vezi comentariul de la Ioan 10,1–16 şi cel de la Luca 15,1–7.
Veţi căpăta. [„Veţi primi”, KJV]. Biblia nu exclude în nici un caz ideea de plată pentru slujirea
Evangheliei, dar o consideră un stimulent la credincioşie (vezi comentariul de la Matei 5,12; 2 Corinteni
4,17; 2 Timotei 4,8).
Cununa. [„Coroana”, KJV]. Gr. stephanos, „ghirlandă” sau „cunună”, de felul celor primite de
învingătorii de la jocurile atletice (vezi comentariul de la 2 Timotei 4,8; Apocalipsa 2,10). Expresia „cununa
… slavei” poate fi înţeleasă „o cunună glorioasă” sau „o cunună care este slavă”. Prezbiterii credincioşi vor
avea parte de slavă, care va fi ca o cunună pe capetele lor (vezi comentariul de la Romani 8,18).
Nu se poate veşteji. Gr. amarantinos, „făcută din amarant”, amarantul fiind o floare despre care se
zice că nu se vestejeşte niciodată. Petru foloseşte cuvântul amarantos şi în cap. 1,4 (vezi comentariul de
acolo), în ambele cazuri subliniind natura veşnică a răsplătirii.
1 Petru 5:5
5. Tot aşa. După cum prezbiterii trebuiau să fie conduşi de Domnul Hristos, tot aşa creştinii mai
tineri trebuiau să fie în grija celor mai vârstnici.
Tinerilor. Probabil că este vorba de membrii mai tineri ai diferitelor biserici cărora le scria Petru.
Fiţi supuşi. [„Supuneţi-vă”, KJV]. Gr. hupotasso (vezi comentariul de la Romani 13,1). Cei mai
tineri trebuie să respecte experienţa şi judecata celor mai „bătrâni”.
Celor bătrâni. Literal, „celor mai bătrâni”, probabil fiind vorba de cei în vârstă, nu de prezbiteri, care
erau cunoscuţi ca „bătrâni” (vezi comentariul de la 1 Timotei 5,1.17), deşi porunca lui Petru s-ar aplica, fără
îndoială, cu o forţă deosebită, „prezbiterilor” bisericii. Tinerii trebuie să-i respecte pe cei în vârstă şi cu
experienţă şi să ia aminte la sfatul lor.
Şi toţi. Apostolul se adresează acum întregii adunări a credincioşilor.
[„Fiţi supuşi”, KJV]. Dovezile textuale favorizează omiterea acestor cuvinte. Aşadar a doua parte a
versetului ar putea fi tradusă astfel: „da, fiţi toţi îmbrăcaţi cu smerenie unul faţă de altul”.
Împodobiţi. [„Îmbrăcaţi”, KJV]. Gr. egkkomboomai, „a se încinge”, aşa cum obişnuiau sclavii să-şi
lege şorţul (egkomboma), care ajunse să fie privit ca un semn al robiei sale şi îl însemna ca pe unul a cărui
datorie era să îndeplinească dorinţele altora. În relaţiile dintre ei, creştinii trebuie să se îmbrace cu smerenie,
aşa cum îşi punea un sclav şorţul. Câtă pace ar fi în biserică dacă toţi membrii ar urma sfatul apostolului!
Smerenie. Gr. tapeinophrosune (vezi comentariul de la Efeseni 4,2; Filipeni 2,3).
Stă împotriva. Gr. antitasso, „a se mobiliza în luptă împotriva”. Dumnezeu are oroare de mândrie.
Aici Petru citează din LXX, de la Proverbele 3,34, aşa cum face şi Iacov în cap. 4,6 din epistola sa (vezi
comentariul de acolo). Mai sunt şi alte asemănări între solia lui Petru în această privinţă şi cea a lui Iacov
(compară cu 1 Petru 5,5–8; Iacov 4,6–10).
Celor mândri. Sau „celor trufaşi”, „celor aroganţi”.
1 Petru 5:6
6. Smeriţi-vă. Gr. tapeinoo (vezi comentariul de la 2 Corinteni 12,21). În v. 5 Petru se ocupă de
legăturile care ar trebui să existe între credincioşi, iar în v. 6, de relaţia dintre creştin şi Dumnezeu.
Mâna tare. Expresia aceasta este folosită deseori în Vechiul Testament, atât cu privire la eliberarea
poporului Israel din Egipt cât şi cu privire la acţiunea divină de adunare a rămăşiţei din ţările unde fuseseră
împrăştiaţi israeliţii (Exodul 3,19; Deuteronom 3,24; Ezechiel 20,34; etc.). Deoarece Îi slujeşte unui
Dumnezeu puternic, creştinul ar trebui să fie smerit în toate situaţiile, mai ales datorită faptului că

„Dumnezeu stă împotriva celor mândri” (1 Petru 5,5).
La vremea Lui. [„La timpul potrivit”, KJV]. Gr. en kairo, literal, „la un timp potrivit”. În ce priveşte
cuvântul kairos (nominativul lui kairo), vezi comentariul de la Marcu 1,15; Faptele Apostolilor 1,7. Pot fi
citate dovezi textuale pentru adăugarea cuvântului „cercetării”, care apare în cap. 2,12. Aici Petru priveşte
înainte, către punctul culminant al istoriei acestei lumi, când sfinţii care au luptat până la capăt vor primi
răsplata veşnică.
Să vă înalţe. Dumnezeu făgăduieşte că îi va onora pe cei care de bunăvoie se umilesc de dragul Său
(vezi comentariul de la Luca 14,11; Iacov 4,10).
1 Petru 5:7
7. Aruncaţi. Sau „azvârliţi”, „aşezaţi”. Forma verbului din limba greacă implică o acţiune săvârşită o
dată pentru totdeauna. Aici apostolul citează din Psalmi 55,22 (vezi comentariul de acolo).
Asupra Lui. Adică asupra lui Dumnezeu (compară cu v. 5, 6).
Îngrijorările. Gr. merimna, „nelinişte”. În ce priveşte verbul înrudit, merimnao, „a fi îngrijorat [cu
privire la ceva]”, vezi comentariul de la Matei 6,25. În versiunea greacă exprimarea „toate îngrijorările
voastre” este emfatică. Acela care aşază toate îngrijorările sale asupra lui Dumnezeu rezolvă pe deplin
problema îngrijorării, care îi slăbeşte spiritual pe atât de mulţi creştini.
Căci El Însuşi îngrijeşte de voi. Literal, „deoarece El are o grijă cu privire la voi”, adică Dumnezeu
este foarte preocupat de bunul mers al creştinului (vezi comentariul de la Matei 10,29.30; Luca 21,18).
Asigurarea aceasta trebuie să fi fost foarte binevenită pentru cei care se confruntau cu o aspră persecuţie;
într-adevăr ea este o sursă de mângâiere pentru toţi creştinii din toate timpurile.
1 Petru 5:8
8. Treji. Gr. nepho (vezi comentariul de la 1 Tesaloniceni 5,6; 1 Petru 1,13; vezi şi comentariul de la
1 Petru 4,7, unde este folosit un cuvânt grecesc diferit).
Vegheaţi. Gr. gregoreo (vezi comentariul de la 1 Tesaloniceni 5,6). Seriozitatea timpurilor de atunci
şi dificultăţile care abundau l-au determinat pe apostolul Petru să îi îndemne pe creştini la o strictă
autodisciplină.
Protivnicul. Gr. antidikos, „un adversar într-un proces juridic”, prin urmare, „un vrăjmaş”. În
original este folosit articolul hotărât, dând de înţeles că se ştie bine cine este vrăjmaşul creştinului – este
protivnicul.
Diavolul. Gr. diabolos (vezi comentariul de la Matei 4,1; Efeseni 4,27). În spatele persecuţiei de care
avea parte destinatarii acestei epistole, Petru îl vede pe Satana (compară cu Iov 1,7).
Dă târcoale. Adică încearcă diferite mijloace ca să-şi încolţească prada. Poate că Petru se gândea la
declaraţia din Iov 1,7, unde Satana este descris ca unul care face „cutreierarea” pământul.
Ca un leu care răcneşte. Literal, „ca un leu răcnind”, adică asemenea unui leu flămând care răcneşte
pentru a înspăimânta şi pentru a-şi prinde prada – o ilustraţie potrivită pentru diavol, care prin persecuţie
încearcă să-i înspăimânte pe creştini şi în felul acesta să-i conducă la apostazie.
Caută. Nici un leu nu aşteaptă ca prada să vină în vizuina lui şi nici Satana nu aşteaptă ca victimele
să cadă singure în cursele lui. El dă de multe ori târcoale pentru a-i găsi şi vâna pe aceia pe care vrea să-i
prindă.
Să înghită. [„Să devoreze”, KJV]. Literal, „a înghiţi dintr-o dată”, „a înghiţi”. Aşa cum un leu îşi
înfulecă prada, tot aşa diavolul ar vrea să-şi smulgă victima din sânul bisericii şi să o înghită.
1 Petru 5:9

9. Împotriviţi-vă. [„Rezistaţi”, KJV]. Gr. anthistemi, „a se împotrivi”, mai degrabă decât „a rezista”,
pentru care a fost folosit un alt cuvânt în v. 5 („stă împotriva”). Vezi comentariul de la Faptele Apostolilor
18,6; Romani 13,2, unde anthistemi este tradus „a se împotrivi”. Petru îi îndeamnă pe credincioşi să ia o
poziţie hotărâtă împotriva diavolului, neîngăduindu-i să câştige biruinţa (vezi comentariul de la Iacov 4,7).
Tari. [„Fermi”, KJV]. Gr. stereoi, „puternic”, „tare”, „ferm” (vezi comentariul de la 2 Timotei 2,19).
Apostolul doreşte să alcătuim un front tare, ca o stâncă, împotriva atacurilor pe care diavolul le aduce
credinţei noastre. Frica nu va aduce biruinţă, ci doar o atitudine curajoasă îl va îndepărta pe inamic.
În credinţă. Expresia greacă poate fi tradusă şi „tari în credinţa voastră”. În ce priveşte conceptul de
„credinţă” ca un grup de doctrine, vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 6,7; Romani 1,5. O altă
interpretare posibilă este „prin credinţă”, adică în armonie cu credinţa pe care destinatarii aceste epistole o
manifestaseră deja (compară cu 1 Petru 1,5.7.9.21). Cele două interpretări pot fi combinate, având în vedere
faptul cel credincios, dacă este întemeiat pe doctrinele pe care le crede, va fi şi bine echipat să reziste
atacurilor diavolului.
Ştiind că. Sau „ştiind cum”.
Fraţii. Mai degrabă „frăţietatea”, ca în cap. 2,17 (KJV).
În lume. Aceste cuvinte trebuie să însemne „în alte părţi ale lumii”, deoarece aceia cărora le scria
Petru trăiau în aceeaşi lume ostilă ca şi fraţii lor. Pentru cuvântul „lume” (kosmos), vezi comentariul de la 1
Ioan 2,15. Pasajul întreg, „ştiind că … ca şi voi” este plin de dificultăţi gramaticale, dar sunt posibile două
interpretări: (1) ştiind că prin aceeaşi suferinţă trec şi fraţii din alte părţi ale lumii sau (2) ştiind cum să
treacă prin aceeaşi suferinţă ca şi fraţii din alte părţi ale lumii.
Trec. Gr. epiteleo, tradus „să ducem … până la capăt” [„să desăvârşim”] în 2 Corinteni 7,1, dar
folosit în greaca clasică în sensul de „a plăti deplin”, sens care s-ar prea putea să fie intenţionat şi aici.
Aceleaşi suferinţe. Literal, „aceleaşi lucruri de suferit”. Nu se ştie sigur care este sensul în limba
greacă. S-ar putea să fie „este plătit acelaşi tribut de suferinţe”.
1 Petru 5:10
10. Dumnezeul oricărui har. [„Dumnezeul a tot harul”, KJV]. Mai degrabă „Dumnezeul oricărui
har”. Tatăl este sursa oricărei însuşiri bune (compară cu Iacov 1,17; 1 Petru 4,10). Referirea la Dumnezeu
este în antiteză cu „protivnicul vostru”, care despre care se vorbeşte în cap. 5,8.9. Apostolul i-a avertizat pe
cititorii cu privire la lucrările diavolului, dar acum le reaminteşte că Dumnezeu nu-i lăsă să se lupte cu
propriile lor puteri omeneşti.
V-a. [„Ne-a”, KJV]. Dovezile textuale favorizează persoana a II-a plural, „v-a”.
Care v-a chemat. Sau „care a chemat”, o referire la invitaţia făcută prin solia Evangheliei sau, într-un
sens mai larg, la chemarea originală a lui Dumnezeu, cuprinsă în planul de mântuire (vezi comentariul de la
Romani 8,28–30; 1 Tesaloniceni 5,23.24).
În Hristos Isus. [„Prin Hristos Isus”, KJV]. Literal, „în Hristos Isus”. Dovezile textuale favorizează
omiterea numelui „Isus”. Dumnezeu ne cheamă prin Fiul Său (vezi comentariul de la 2 Corinteni 5,17). Unii
comentatori preferă să lege cuvintele „în Hristos” cu expresia „slava Sa veşnică”, susţinând că Petru
vorbeşte aici despre slava veşnică descoperită în Domnul Hristos.
Slava Sa veşnică. Vezi comentariul de la Romani 8,30; compară cu Ioan 12,28; 17,22.
După ce veţi suferi. Adică după ce au trecut prin „încercarea de foc” iminentă (cap. 4,12). Petru nu
minimalizează suferinţa din prezent, dar priveşte dincolo de ea (vezi comentariul de la Evrei 12,2). În Noul
Testament se vorbeşte pe faţă despre perspectiva suferinţei (Matei 5,10–12; 10,17.18; Romani 8,17.36; 2
Timotei 2,12).

Puţină vreme. Vezi comentariul de la Apocalipsa 12,12. Deşi persecuţia s-ar putea să pară
interminabilă atunci când cineva trece prin ea, durata ei este scurtă în lumina veşniciei, iar creştinul se poate
deprinde să o privească din această perspectivă (vezi comentariul de la 2 Corinteni 4,17).
Vă va desăvârşi. Dovezile textuale favorizează exprimarea „va desăvârşi”, omiţând pronumele „vă”
(vezi comentariul de la Matei 5,48). Verbul „a desăvârşi” (katartizo) este tradus în altă parte „a cârpi”, „a
drege” (Matei 4,21; Marcu 1,19), „a face”, adică a pune în ordine, a aranja (Evrei 11,3), dar aici este folosit
în sens moral, „a echipa deplin”. Dumnezeu Însuşi (versiunea greacă este astfel emfatică) îl va echipa pe
creştin să îndure toate atacurile pe care Satana le-ar îndrepta împotriva lui.
Vă va întări. Gr. sterizo (vezi comentariul de la Romani 16,25; compară cu Romani 1,11; 2
Tesaloniceni 2,17; 3,3).
Vă va da putere. Vezi Efeseni 3,16; Filipeni 4,13; 2 Timotei 4,17; vezi comentariul la 1 Timotei
1,12.
Vă va face neclintiţi. Gr. themelioo, „a pune temelia”, de la themelios, „fundaţie”, şi de aici „a face
stabil”. În versetul acesta Petru subliniază faptul că Dumnezeu îl va înzestra pe credincios cu tot ce este
necesar pentru a se împotrivi diavolului şi agenţilor lui omeneşti, persecutorii.
1 Petru 5:11
11. A Lui să fie. Sau „a Lui este”. Compară cu doxologiile din Romani 16,27; Filipeni 4,20; 1
Timotei 6,16; 1 Petru 4,11; 2 Petru 3,18; Iuda 25.
Slava. În ce priveşte cuvântul „slava” (doxa), vezi comentariul de la Ioan 1,14; Romani 3,23. Pot fi
citate importante dovezi textuale pentru omiterea cuvintelor „slava şi”, lăsând în doxologia aceasta numai
cuvântul „putere”. Compară cu alăturarea cuvintelor „slava” şi „puterea”, în 1 Petru 4,11.
Puterea. Literal, „stăpânirea”.
În vecii vecilor. Vezi comentariul de la Apocalipsa 1,6.
1 Petru 5:12
12. V-am scris. Şi anume în această epistolă.
Aceste puţine rânduri. [„Pe scurt”, KJV]. Literal, „în puţine [cuvinte]”. Apostolul avea mult mai
multe de spus decât putea să exprime în această scurtă scrisoare. Poate că sosind la credincioşii din Asia
Mică, Silvan avea să completeze învăţătura din epistolă cu sfaturi verbale.
Prin Silvan. Epistola aceasta a fost scrisă de mâna lui Silvan, care poate a fost secretarul lui Petru şi a
dus scrisoarea (vezi p. 547). O comparaţie între Faptele Apostolilor 18,5 şi 2 Corinteni 1,19 confirmă
părerea că Silvan este o altă formă a numelui Sila. Nu se ştie încă de ce această persoană este numită diferit
în aceste locuri, dar e posibil ca Sila să fie forma ebraică a numelui, iar Silvan, forma romană. S-ar putea
deci ca secretarul lui Petru să fi fost Sila, cel care l-a însoţit pe Pavel în a doua sa călătorie misionară.
Se pare că Sila era un creştin iudeu foarte apreciat în biserica din Ierusalim, care ajunsese să fie
convins de nevoia evanghelizării neamurilor. El i-a fost tovarăş credincios lui Pavel atât în vremuri bune cât
şi în timpurile grele (vezi Faptele Apostolilor 15,22.40.41; 16,19.37; 17,10.14; 18,5; 1 Tesaloniceni 1,1).
Dacă, aşa cum se crede în general, prima epistolă a lui Petru a fost scrisă din Roma (vezi p. 548), atunci se
poate ca Sila, după ce lucrase cu Pavel în Corint, să i se fi alăturat lui Petru în capitala Imperiului Roman
(Faptele Apostolilor 18,5).
S-a sugerat că Petru însuşi a scris concluzia epistolei (vezi comentariul de la Galateni 6,11; 2
Tesaloniceni 3,17).
Un frate credincios. Literal „fratele credincios”. Din articolul hotărât s-ar putea deduce că Silvan le
era deja cunoscut credincioşilor şi că le-ar fi slujit personal în Asia Mică (vezi cap. 1,1). Articolul poate fi

de asemenea interpretat într-un sens posesiv, „al nostru”, sugerând mai degrabă că Petru îl recomandă pe
Silvan cititorilor, decât că ei deja l-ar fi cunoscut.
[„Pentru voi”, KJV]. Poate că este o completare la cuvintele „prin Silvan” – „prin Silvan, pentru
voi”. Epistola a fost scrisă şi probabil dusă de Silvan.
Cred. [„Aşa cum presupun”, KJV]. Sau „aşa cum socotesc”, sau „aşa cum îl consider”. Cuvintele
acestea fac referire la „fratele nostru”. Petru dorea ca destinatarii epistolei sale să cunoască valoarea pe care
el însuşi i-o acorda lui Silvan, pentru ca astfel să îl stimeze şi ei. Compară cu recomandarea pe care i-o face
Pavel lui Tihic (Efeseni 6,21).
Sfătuiesc. [„Îndemn”, KJV]. Petru făcuse lucrul acesta cu credincioşie de-a lungul întregii epistole
(cap. 1,7.13; 2,1.2.11; 3,1; 4,1; 5,1).
Adeveresc. [„Mărturisesc”, KJV]. Sau „dau mărturie” (vezi v. 1).
Adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta. În cap. 1,10 Petru foloseşte cuvântul „har” cu
referire la solia Evangheliei. Aici el îl foloseşte într-un sens similar, pentru a scoate în evidenţă că
Evanghelia pe care o susţinuse în toată epistola sa este solia autentică a harului lui Dumnezeu.
De care v-aţi alipit. [„În care staţi”, KJV]. Dovezile textuale favorizează exprimarea „de care să vă
alipiţi”, ca un imperativ, îndemnându-i pe cititori să stea neclintiţi în Evanghelia pe care o primiseră.
1 Petru 5:13
13. Biserica. Literal, propoziţia aceasta spune: „Ea, care este în Babilon, vă salută”. Cuvântul
„biserica” a fost adăugat de traducători, deşi pot fi citate şi importante dovezi textuale pentru prezenţa sa.
Nu este sigur dacă Petru se referă aici la o femeie creştină, poate soţia sa, care l-a însoţit în călătoriile sale
(vezi 1 Corinteni 9,5), sau la biserica creştină „din Babilon”. Cei mai mulţi comentatori preferă ultima
explicaţie.
Aleasă cu voi. Gr. suneklekte, „aleasă împreună cu [alţii]”. Credincioşii din Roma erau aleşi
împreună cu credincioşii din Asia Mică, cărora le scria Petru (vezi cap. 1,1.2). În ce priveşte alegerea pentru
mântuire, vezi Romani 8,33.
Babilon. Nu există vreo dovadă că Petru ar fi lucrat vreodată în Babilonul real. Pe de altă parte,
conform tradiţiei el şi-a desfăşurat ultima parte a lucrării sale şi a fost martirizat la Roma (compară cu AA
537, 538). Se ştie că primii creştini foloseau adesea numele „Babilon” pentru capitala romană, pentru a evita
represalii politice (vezi Apocalipsa 14,8). Comentatorii sunt aproape în unanimitate de acord că Petru
foloseşte aici termenul de Babilon pentru a face o referire voalată la Roma.
Marcu, fiul meu. Pentru comentarii cu privire la numele Marcus, forma latină a grecescului Markos,
vezi Vol. V, pp. 563, 564. Unii susţin că Marcu era chiar fiul lui Petru şi văd în acest verset o simplă referire
la familia lui Petru. Totuşi, majoritatea comentatorilor interpretează metaforic expresia „fiul meu”,
considerând că este vorba despre un fiu spiritual al lui Petru, care i-a fost tovarăş în ultima parte a lucrării
sale. Vezi referirile similare ale lui Pavel la Timotei şi la Tit, în 1 Timotei 1,2; Tit 1,4.
1 Petru 5:14
14. Sănătate. [„Salutaţi-vă”, KJV]. Gr. aspazomai (vezi comentariul de la Romani 16,3). Acelaşi
cuvânt este tradus „vă salută” la 1 Petru 5,13 [KJV].
O sărutare de dragoste. Adică sărutare de iubire. Compară cu vorbirea lui Pavel (vezi Romani 16,16;
1 Corinteni 16,20; 2 Corinteni 13,12).
Isus. Pot fi citate importante dovezi textuale pentru omiterea acestui cuvânt. Propoziţia completă
sună în felul acesta: „Pace cu noi cu toţi în Hristos”. Petru foloseşte cuvântul „pace” acolo unde Pavel
foloseşte „har” (compară cu Romani 16,24; 1 Corinteni 16,23; Efeseni 6,24; etc.). Nu este sigur dacă
expresia „în Hristos” aveau pentru Petru aceeaşi semnificaţie ca pentru Pavel (vezi comentariul de la 2

Corinteni 5,17). Se pare că pentru Petru a fi „în Hristos” înseamnă a fi creştin.
Amin. Pot fi citate dovezi textuale importante pentru omiterea acestui cuvânt. Vezi comentariul de
la 2 Petru 3,18.
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