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                                1 PETRU 

  
I.Salut tradiţional. 1:1-2 

A.Identificarea autorului 1:1 a 
B.Identificarea destinatarilor 1:1 b – 2 
 II.Aleşi pentru naşterea din nou. 1:3 – 2:10 
A.Speranţa vie a naşterii din nou 1:3 – 12 
  1.Moştenirea viitoare 1:3 – 5 
  2.Bucuria prezentă 1:6 – 9 
  3.Revelaţia trecută 1 : 10 – 12 
B.Sfinţenia naşterii din nou 1:13 – 2:10 
  1.Pregătirea 1:13 – 16 
  2.Preţul 1:17 – 21 
  3.Curăţirea 1:22 – 2:3 
  4.Practica 2:4 – 2:10 
 III.Îndemnaţi la o comportare nouă. 2:11 – 3:7 
A.Comportare nouă înaintea lumii 2:11 – 2:25 
  1.Mărturia creştinilor 2:11,12 
  2.Comportarea creştină ca cetăţeni ai ţării 2:13-17 
  3.Comportarea creştină a robilor 2: 18 – 25 
B.Comportare nouă în familie.3:1 – 7 
  1.Comportarea creştină a soţiilor 3:1 – 6 
  2.Comportarea creştină a soţilor 3:7 
 IV.Avertizaţi de noua persecuţie 3:8 – 4:19 
A.Învingerea nedreptăţii 3:8 – 22 
  1.O comportare plină de compasiune 3:8 – 12 
  2.O conştiinţă curată 3:13 – 22 
B.Îndurarea suferinţelor .cap.4 
  1.O atitudine ca a lui Christos 4:1 – 16 
  2.O slujire ca a lui Christos 4:7 – 11 
  3.O credinţă ca a lui Christos 4:12 – 19 
 V.Însărcinaţi cu noi responsabilităţi 5:1 – 11 
A.Prezbiterii trebuie să păstorească 5:1 – 4 
B.Tinerii trebuie să se supună 5:5 – 7 
C.Toţi trebuie să fie statornici 5:8 – 11 
 VI.Încheiere  5:12 - 14 
 



Scopul scrierii : Autorul,ştiind că va urma persecuţia, i-a îndemnat pe cititori să 
aibă un mod de comportare care să aducă onoare Celui pe care-L reprezentau 
pe Pământ.  Scopul epistolei a fost să-i încurajeze pe creştini să facă faţă 
persecuţiei astfel încât adevăratul har al Lui Isus Christos să se manifeste în 
ei.(1 Petru 5:12) 
Naşterea din nou – oferă o speranţă celor care se află în mijlocul persecuţiei. 
Noua conduită – este recomandată ca o motivaţie, datorită faptului că şi  
Christos a îndurat suferinţe pe nedrept. 
Modul nou de comportament – este necesar pentru a demonstra harul Lui 
Dumnezeu unei lumi necredincioase, ostile. 
Noile responsabilităţi – sunt atribuite conducătorilor şi membrilor trupului Lui 
Christos, pentru că ei trebuie să fie uniţi ca nişte pietre vii împotriva asalturilor 
persecuţiei. 
Cei care citesc 1 Petru sunt încurajaţi să ridice ochii de la problemele şi 
încercările prezentului şi să-i îndrepte spre perspectiva eternă.Chiar dacă suferă 
un timp, credincioşii aşteaptă o moştenire care nu poate fi distrusă, nu se poate 
veşteji şi nu poate dispărea. 
 

Tema .Încurajări pentru creştinii aflaţi în mijlocul persecuţiilor ! 
 
 
Deschide şi vezi,închide şi crezi; deschide şi citeşte, închide şi împlineşte ! 


