
                               2 Petru 1:1-11. Garantat 100%  
  
 Ce-ar fi dacă atunci când venim cu nou născutul de la maternitate, ar veni 
însoţit de un certificat de garanţie, pe care să scrie: ’’garantat acest copil va fi bun, 
cuminte, nu va face rele, va fi amabil, drăguţ cu cei din jur, atent la toată lumea, va 
lua numai decizii bune, şi când va fi mare va îmbrăţişa o carieră frumoasă, se va 
căsători şi va fi fericit până la adânci bătrâneţe. Dacă nu, îl aduceţi de unde l-aţi 
luat, şi garantat primiţi banii înapoi’’. 
Nu sunt astfel de garanţii, nu-i aşa? Biblia spune că dacă un copil este lăsat să 
crească de capul lui, cum vrea el, nu va ajunge mare lucru de capul lui. Nu există 
nici o garanţie că acest copil va ajunge să fie fericit. 
 
Dar există o veste bună: dacă se naşte din nou, există garanţia 100% că va trăi o 
viaţă fericită, pentru că omul care îL are pe Dumnezeu are parte de un ospăţ 
necurmat. Isaia 25:6 şi Prov.15:15 (ospăţ). Dumnezeu este garantul unei vieţi de 
biruinţă, plină de conţinut. Doar despre cei credincioşi se spune că au murit bătrâni 
şi sătui de zile. 
 
Şi aici în textul nostru avem o astfel de garanţie. Încă de la începutul textului ni se 
spune că am căpătat o credinţă de aceeaşi esenţă cu cea a apostolilor Domnului. 
Noi astăzi uneori nu realizăm acest lucru. 
Şi atunci ca şi acum credinţa era atacată de tot felul de învăţături străine Bibliei, 
care spuneau că nu este suficient să crezi în Hristos, ci trebuie să mai adaugi ceva, 
dacă vrei cu adevărat să fii bine. 
  Isus + Un sos special= Succes! 
A 2-a ep.a lui Petru caută să ne păstreze mintea sănătoasă prin înştiinţări. Accentul 
în epistolele sale cade pe ’’cunoaştere’’. Ap. Petru vrea să ne păzim de ereziile 
vremurilor din urmă care împiedică creşterea noastră spirituală. 2 Petru 3:17. 
 
Harul şi pacea ne sunt înmulţite, şi le avem, le trăim şi le experimentăm, dacă-L 
cunoaştem pe Domnul Isus Hristos. 
Cunoaşterea Lui nu este una intelectuală, sau istorică – credinţa nu este o acceptare 
cu mintea a unui eveniment istoric petrecut acum 2000 de ani – ci este vorba 
despre o cunoaştere intimă, a mea personală cu El, ca în familie, soţul +soţia, cei 
doi, atât. Nu este nimic de adăugat la mântuire. 
 În Marcu 13:5’’băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva’’! O caracteristică a 
vremurilor sfârşitului, este înşelătoria religioasă. 
 
 Reţetă pentru creşterea spirituală: când nu te simţi bine, mergi la doctor, iar 
el îţi face analize, vede ce e cu tine şi îţi prescrie o reţetă. Ei bine aici avem deja 



diagnosticul: adunarea nu creşte, fraţii surorile nu cresc, iar Duhul Sfânt doreşte 
creşterea noastră începând cu acest an nou. 
 
Făgăduinţele Lui nespus de mari + Străduinţele mele= Creştere (succes) garantat ! 

A. Făgăduinţele Lui ! 
Aici nu vorbim despre succesul lumii, care constă în bani, posesiuni, distracţie, ci 
de succesul descris de Biblie:  
-’’să ştiu că sunt iertat, sunt plin de pace, sunt biruitor cu păcatul, am relaţii 
sănătoase de jur împrejur care-l onorează pe Domnul, sunt un om roditor, am 
siguranţa vieţii veşnice etc..’’ 
Orice creştin autentic are de la Dumnezeu totul pentru a trăi o astfel de viaţă. 
v.3,4. ’’Ne-a dăruit tot’’ (t.trecut). ’’Prin ele’’, ’’să vă faceţi’’ (t.prezent continuu) 
Gal.2:20. Astfel voi gândi ca El, voi ajunge să vorbesc ca El, voi gândi ca 
Domnul..! Când Îl cunoşti cu adevărat la modul prezentat, vei trăi o viaţă diferită 
de cea de dinainte.  
Domnul Dumnezeu îmi dă ceea ce avem nevoie, pentru a trăi o viaţă care-L face 
mândru de mine.’’ Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea 
Mea’’. Eu îmi doresc să spună aceste cuvinte despre mine, acum! 
 Duhul ne echipează cu: Iertare, Libertate, O nouă natură divină, O cale de a 
ieşi din ispită, Rodnicie, Părtăşia cu fraţii,etc.. 
Domnul face o declaraţie publică, nu în ascuns: 1 Ioan 1:9; Evrei 13:5; Rom.8:28; 
Filipeni 1:6. 
Am fost chemaţi să creştem, şi nu tot ce am de făcut este să ma pocăiesc, să cred să 
fiu botezat, după care nu mai am nimic de făcut, nu !  
 Cum eşti iubite creştin (ă)!? Ştii că ţi-a fost dat totul? 
*Un poştaş dintr-un film a primit un colet să-l ducă pe o insulă. Omul s-a rătăcit şi 
5 ani de zile nu a fost găsit. După 5 ani însă, el avea coletul respectiv şi s-a dus de 
a dat celei care trebuia sa-l primească. Curios, după ce a dat pachetul, a întrebat: 
-Dar ce conţine acet pachet? A, prostii a declarat femeia: un telefon cu poziţionare 
prin satelit, o undiţă, filtre pentru purificarea apei, şi nişte seminţe. 
Vai, se gândea el, am avut tot timpul cu mine tot ce aveam nevoie iar eu nu am 
ştiut! Fraţilor, ştiţi ce purtaţi cu dvs.? Ştiţi că aici e poarta cerului?! 
 
B.Străduinţele mele. Tocmai de aceea să ne dăm silinţa(trad.nouă). Râvna noastră. 
v.5. După întoarcerea la Dumnezeu – dragostea dintâi, nu?  
Cum stăm cu ea, dragii mei? Deşi mântuiţi, trăim mult sub potenţialul nostru, şi 
distrugem pomba de injecţie. Mergem cu motorul subturat. În vederea aceasta ne 
dăm toate silinţele. 
v.5-7: nu mă opresc la credinţă (temelia e imp.dar nu suficientă ca să am o casă); 
virtutea (integritate morală); cunoaşterea deplină (să învăţ să gândesc la fel ca El); 



înfrânarea (pasiunile ţinute sub controlul naturii noi); răbdarea (chiar dacă e greu 
rămân sub povară, nu cârtesc, nu lovesc..); evlavia (mulţumitor); dragostea 
frăţească; iubirea. 
Imaturii se mulţumesc că sunt mântuiţi. Cei ce vor să crească însă, fac promisiuni, 
plâng, se roagă, postesc, se pocăiesc – fac presing pentru că vor să ajungă să fie ca 
Domnul lor. Ei vor o dedicare pe termen lung – pe viaţă. 
 *Dave Brooks scrie despre 157 de copii care au fost prinşi într-un program 
pentru a învăţa la un instrument. Aceşti copii au fost împărţiţi în 3 grupe după ce 
au terminat trainingul. Interesant însă, că împărţirea nu s-a făcut după cât de 
capacitaţi erau, sau de bogaţi părinţii, sau după cât de buni au fost, ci după 
răspunsul la o întrebare: 
- ’’Pentru cât timp vei cânta după ce învăţaţi’’? Au fost 3 categorii de respondenţi: 
   a)doar un timp scurt 
  b)câţiva ani 
 c)toată viaţa, ador să cânt. 
În funcţie de răspunsurile date, unii au ajuns celebri, iar alţii mediocri, sau abia au 
cunoscut instrumentul. 
 Ce fel de creştin ai promis sa fii la botez? Acum? Cât de mult eşti hotărât să 
creşti? Sunt unii care se gândesc serios la v.5-7, iar alţii doar la primul pas, atât. 
 Dumnezeu va lucra în viaţa ta, dacă îţi dai şi tu toate silinţele, dacă ţii cu tot 
dinadinsul să creşti.  
*Când eşti sârguincios creşterii pe viaţă, atunci se întâmplă ceva ceea ce doar la 
aceşti oameni se întâmplă: 
 1.v.8. Rodirea nu are loc decât astfel, repet. Există o strânsă legătură. 
Creştinii maturi aduc roadă în cunoaştere, adică e loc de mai bine în relaţia lor cu 
Domnul, iar cei imaturi nu fac roadă, dar fac şi ei ceva – produc orbire.v.9. Ei sunt 
orbiţi cu privire la păcatele lor trecute, Satan îi condamnă mereu, iar ei uită că 
acele păcate trecute, nu-i mai ţin robi, ci sunt liberi în Hristos. Te vezi ca păcătos, 
sau ca sfânt spălat de sângele Lui Hristos? Filipeni 3:13. 
Când diavolul îţi aminteşte trecutul, aminteşte-i şi tu viitorul! 
Nu mai trăi ca rob, ci trăieşte ca fiu! 
 2.v.10. Încrederea creşte – confirmare prin trăire (garanţia lucrată de mine, 
garantez cu faptele mele creşterea mea). Înaintarea mea este văzută de toţi.                      
1 Tim.4:15. 
 3.v.10. Protecţie de cădere. Când există neglijarea creşterii, apare inevitabil 
alunecarea. 
4.v.11. O intrare din belşug în Împ.veşnică ! Cum ţi-ar plăcea ca la poarta cerului 
să ţi se spună:’’stai să vedem, dacă intri sau, nu”!? 
 sau cum ajungi acolo:’’Vino binecuvântatul Tatălui de moşteneşte Împărăţia’’. Iei 
o decizie acum? Din 3 părţi, una e a mea şi 2 ale Lui. Broscuta surda si competitia. 
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 Oricărui copil, cred, că i s-a întamplat să fie lăsat singur acasă cu fraţii mai 
mici şi mai mari şi li s-a spus sa fie cuminţi, iar fraţilor mai mari să aibe grijă de 
cei mai mici. Ce a rezultat însă este uşor de descris, bătaie cu pernele, scaune 
răsturnate, vase sparte, mizerie de nedescris. Unii copii au uitat de părinţi, şi când 
alţi spun, gata hai să ne oprim că s-ar putea să vină ai noştri, alţi au zis:’’ nu, că 
mai avem timp’’. Dintr-o dată uşa se deschide şi ce să vezi, mama şi tata intră pe 
uşă şi-i ia prin surprindere. Copii fug, încearcă să le pună la loc, se ascund, dar, e 
prea târziu. 
 
Cum vei fi găsit când va intra Isus pe uşă? 
Ferice de robul acela, pe care-l va găsi veghind! Luca 12:35-40. 
Va fi Domnul bucuros când va intra pe uşă, văzând că am făcut ce eram datori să 
facem cât timp a fost plecat, sau se va simţi dezonorat, şi-I va fi ruşine de noi? 
 
Această grijă ne este transmisă aici de Petru. El mai întâi ne-a spus că beneficiem 
de orice resurse necesare vieţii + evlaviei, şi că putem, este de dorit să avem o 
intrare din belşug, liberă, în siguranţă în Împărăţia veşnică a Lui Dumnezeu. 
 
Vă amintiţi formula: Promsiunile Lui + Ostenelile noastre (cele 7) = Intrare din 

belşug ! 

v.12’’măcar că le ştiţi, vreau să vi le reamintesc’’. Nu doar unii au nevoie să li se 
reamintească, ci toţi, chiar şi cei mai buni au nevoie. 
v.13 Vreau să vă ţin treji – să nu adormim pe cale ! Ce ne adoarme? Ce ne 
trezeşte? 
Lui Simon Petru i se spune în Ioan 21:18,19 că avea să moară curând, de aceea 
Petru se grăbeşte să lase ultimele sfaturi prin Duhul cu privire la revenirea 
Domnului Isus – exista o dispută atunci, şi este şi acum, cu privire la revenirea 
Domnului Isus. 
Relaxaţi-vă! – nu vine acum Isus, spun unii, nu e timpul să vină. Ei caută să ştie 
când vine Isus, ca să poată să facă ce vor înainte. Ei se vor pocăi şi vor face curat 
în vieţile lor când se va apropia timpul, până atunci, relaxaţi-vă. Cât îţi trebuie să te 
pocăieşti, 8 minute, 5 min.1 min.?! 
Alţii vorbesc despre revenirea Domnului ca despre Moş Crăciun (bucuria copiilor, 
nu a celor mari, că ei ştiu că moşul e o minciună),dar îi învăţăm de mici cu 
minciuna, ca să-i facem imuni mai târziu. Imuni la adevăr ! 
 
Isus, spre deosebire de moşul este viu, şi va reveni în clipa când mulţi nu se 
aşteaptă. 



Duhul şi Mireasa zic :’’Vino mai curând, Doamne!’’Unii însă doar zic, dar alţii se 
pregătesc pentru clipa întâlnirii cu El, lucrează, nu-L aşteaptă cu mâinile goale. Lor 
nu le va fi ruşine, ci vor privi la El cu mare drag. 
 
Dovezi ale reîntoarcerii lui Isus pe uşa istoriei ! 
v.16 Noi, ucenicii Lui am văzut, ne-a dovedit că este Dumnezeu, când eram cu El 
pe muntele cel sfânt. Cei 4 au trăit această experienţă. Matei 17. Noi nu inventăm, 
noi am fost acolo, şi am văzut cu ochii noştri mărirea Lui. 
 
Profeţii inspiraţi au scris despre El: Mica 5:2, Isaia 9:6; Dan.9:25; Isaia 53; 
Ps.22,16. Peste 300 de profeţii sunt împlinite în Hristos. 
 
v.19 Ar trebui să dăm atenţie acestui subiect, nu credeţi? 
Profeţiile nu sunt inventate de cineva, nu ei le-au interpretat după bunul lor plac, 
după cum au vrut, ci ele sunt de la Dumnezeu. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu, 
mânaţi (vânt) de Duhul Sfânt. 
O scriere a 40 de autori, într-o perioadă de 1500 de ani,scrisă pe 2 continente, în 3 
limbi, dar care nu are nici o contradicţie din scoaţă-n scoarţă. Nu e de mirare?! 
Cine altul ar fi putut face o asemenea scriere, dacă nu Duhul Lui Dumnezeu? 
Isus va veni cu o mare putere şi slavă.  
 
Ilustraţie: Isus a anunţat o familie că într-o bună zi va veni să-i viziteze. Când aude 
soţul, se bucură şi zice:’’Sigur, când trece pe aici să ne anunţe, ca să ne pregătim; 
doar e vorba de Isus, nu de oricine. Rar se iveşte o aşa ocazie.  
Uită însă de anunţ şi îşi văd de treabă. Deodată celularul se aprinde şi pe ecran 
apare un SMS de la Isus.’’Ajung în 8 minute’’. 
Mama, dintr-o dată se transformă în comandant militar şi începe să ţipe dând 
ordine la copii. 
Tatăl – cum să rezolvă totul în 8, ba nu 7 minute?! Ce va crede Isus despre noi? Să 
sting repede Tv-ul că era un film de groază, şi ah cât aş fi vrut să-i văd sfârşitul.. 
6 min.rămase – ordine în camera de la copii, nu-L puteam lăsa pe Isus să vadă câţi 
bani cheltuim noi pe prostii, soţia ia repede revistele de modă cu personaje de la 
Hollywood, de pe măsuţa din sufragerie, şi pune în loc o Biblie, cartea de cântări, 
şi o revistă cu creştinii în suferinţă de pe glob, ca Isus să vadă ce ne preocupă pe 
noi. 
5 minute...4 minute şi sună poştaşul şi ne aduce multe cumpărături pe care le 
făcusem online..Doamne..mai stai nu veni acum..ce ne trebuia nouă atâtea 
cumpărături..3 minute..soţul ia cu braţul încălţăminea de la uşă şi în zadar o 
îndeasă în pantofar, că nu mai intră...ia haine de tot felul de pe cuier: sport, de schi, 
haine groase de iarnă,..Doamne, ce ne-o trebui nouă haine groase că trăim în 



Florida...2 min...1 min...şi m-am oprit. Atunci am realizat că 8 minute nu sunt 
suficiente ca să-L întâmpini pe Isus. 
- soneria suna şi apare Isus! Isus vine într-o clipă. 1 Tes.4:16 
Cum vei vrea să fii găsit când intră Isus pe uşă?! 
Haidem să ne facem un inventar astăzi. Ce ar trebui schimbat în viaţa mea, ca să 
fiu gata la venirea Lui? 
Ai nişte probleme care nu sunt rezolvate?  
 
Doamne, ajută-mi ca de acum încolo să ma pregătesc şi să fiu gata în orice clipă. 
Ştiu că nu mă pot pregăti pe ultima sută de metri, de aceea vreau să încep de acum. 
Amin! 


