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Autorul:  
 
Simon Petru (1:1) 
Autorul acestei epistole este Simon Petru (vezi 2 Pet. 1:1). Deşi primul verset specifică acest lucru, 

au existat multe discuŃii pe tema autenticităŃii acestei epistole. Dr. W.G. Moorehead scria: “Cea de-a 
doua epistolă a lui Petru a ajuns la noi cu mai puŃine dovezi istorice legate de autenticitatea ei decât orice 
altă carte a Noului Testament.” Acesta a fost un motiv puternic pentru cercetătorii şi comentatorii Bibliei 
care au depus toate eforturile pentru a stabili dacă Petru a scris această epistolă. SecŃiunile autobiografice 
furnizează dovezi interne care demonstrează că Petru a scris această epistolă (vezi 2 Pet. 1:13, 14; 1:16-
18 şi 3:1). 

 
Perioada de timp: 

  
DATA: aprox. 66 d. Hr.  

Cea de-a doua epistolă a lui Petru a fost scrisă probabil la scurt timp după cea dintâi, în jurul anului 
66, cu puŃin înainte de moartea sa (vezi 2 Pet. 1:13-14 şi 1 Petru). 

 
TEMA: 
Această epistolă este cântecul de lebădă al lui Petru, aşa cum 2 Timotei este cântecul de lebădă al lui 
Pavel. Există câteva asemănări izbitoare între aceste două epistole. Ambele lansează avertismente cu 
privire la vremea apostaziei cu care se va confrunta biserica. Ceea ce atunci era asemenea unui nor de 
mărimea unei mâini omeneşti, acum a ajuns să acopere cerul şi ameninŃă să se dezlănŃuie într-o furtună 
de proporŃii. Petru avertizează cu privire la erezia învăŃătorilor Scripturii, iar Pavel se referă la erezia în 
rândurile laicilor.  
 Atât Petru, cât şi Pavel vorbesc cu bucurie despre momentul iminent al morŃii (vezi 1 Pet. 1:13-
14; 2 Tim. 4:6-8). Pavel spune că ştie că s-a apropiat momentul plecării sale de pe pământ. El îşi 
terminase alergarea şi acum ieşea de pe traseul cursei vieŃii. Se luptase lupta cea bună şi păstrase 
credinŃa. El ştia că îl aşteaptă cununa neprihănirii. Citind a doua epistolă a lui Petru veŃi descoperi aceeaşi 
notă de triumf în tonul lui Petru care se afla aproape de clipa morŃii.  
 Cei doi apostoli ancorează biserica în Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu care este singurul 
mijloc de apărare împotriva furtunii apostaziei. 
 Asemănările dintre 2 Petru şi 2 Timotei explică şi contrastul dintre prima şi cea de-a doua epistolă 
a lui Petru. Subiectul celei de-a doua epistole este diferit de subiectul primei epistole. DiferenŃa este la fel 
de mare ca deosebirea existentă între Epistola lui Pavel către Romani şi a doua epistolă lui Pavel către 
Timotei.  

Cuvântul caracteristic al acestei epistole este “cunoaştere” sau cunoştinŃă. Punctul culminant al 
epistolei este oferit în ultimul verset, în îndemnul la creştere în harul şi cunoaşterea Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

“Ci creşteŃi în harul şi în cunoştinŃa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să 
fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin.” (2 Petru 3:18) 

 Erezia gnosticilor susŃinea că ei au o cunoaştere ezoterică pe care nu o mai deŃinea nimeni. 
Miturile şi speculaŃiile filozofice mişunau printre ei; Scriptura era interpretată de o manieră fantezistă şi 
arbitrară, locul ei fiind luat de “glasul viu”, adică se apela la nişte tradiŃii secrete. Apostolul Petru spune 
că adevărata cunoaştere este cunoaşterea Domnului Isus Hristos. El este revelat omului în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Acesta este secretul vieŃii şi al trăirii creştine (vezi Ioan 17:3). 
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A. SCHIłA CONłINUTULUI 
 
I. Acumularea harurilor creştine conferă siguranŃă – cap. 1:1-14 

“Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos” este temelia pe care este zidit 
caracterul creştin. 
 
II. Autoritatea Scripturilor atestată prin profeŃiile împlinite – cap. 1:15-21 

Scripturile aduc lumină pentru ascultare în vremuri întunecate. 
III. Apostazia adusă de învăŃătorii falşi – cap. 2 

Biserica trebuie să fie conştientă de existenŃa învăŃătorilor falşi. 
IV. Atitudinea faŃă de întoarcerea Domnului – un test pentru apostaŃi – cap. 3:1-4 
V. Programul lui Dumnezeu pentru lume – cap. 3:5-13 

A. Lumea din trecut – 3:5-6 
B. Lumea prezentă – 3:7-12 
C. Lumea viitoare – 3:13 

VI. Sfaturi pentru credincioşi – cap. 3:14-18 
Cunoaşterea programului lui Dumnezeu este un impuls pentru a creşte în cunoaşterea Domnului şi 

Mântuitorului nostru Isus Hristos. 
 

COMENTARIU: 
 
I. Acumularea harurilor (sau a virtuŃilor) creştine conferă siguranŃă – 1:1-14 
 

v. 1 Simon Petru – numele Simon apare aici, dar nu şi în 1 Petru 1:1. Numele Hristos este însoŃit 
în această epistolă fie de numele Isus, fie de Mântuitorul sau Domnul.  
v. 2 “Cunoaştere” apare aici pentru prima oară. În acest capitol vom mai întâlni acest cuvânt sau 
echivalentul “cunoştinŃă” de cinci ori. 
v. 3 Binecuvântările Lui vin prin cunoaşterea Domnului. “… prin slava şi puterea Lui” este, de 
fapt, “prin slava şi virtutea Lui”.  
v. 4 FăgăduinŃele scumpe vin prin cunoaşterea Domnului Isus Hristos.  Suntem “părtaşi firii 
dumnezeieşti” tot prin cunoaşterea Domnului Isus (Ioan 17:3). 
v. 5-7 Aceste haruri sau virtuŃi nu sunt date în ordinea priorităŃii lor. Nu depind una de cealaltă; 
dar sunt prezentate într-o succesiune ordonată.  
“Fapta” este virtutea, excelenŃa în toate însoŃită de energie. 
“Înfrânarea” înseamnă autocontrol.  
Toate acestea arată entuziasmul pentru cunoaşterea lui Hristos.  
v. 8 Leneş şi neroditori… DorinŃa cea mai mare a apostolului Pavel era aceea de a-L cunoaşte pe 
Domnul Isus Hristos (Filipeni 3:10).  
v. 9 Lipsa de rodire şi de entuziasm pot duce la situaŃia în care credinciosul uită că a fost mântuit.  
v. 10 ÎntăriŃi-vă chemarea şi alegerea. Este posibil să credeŃi în siguranŃa credinciosului şi să vă 
lipsească siguranŃa mântuirii. SiguranŃa credinciosului este obiectivă; asigurarea că eşti mântuit 
este subiectivă. 
v. 11-13 Petru a simŃit nevoia să-i provoace pe sfinŃi la creşterea în har pentru ca să fie 
împiedicată instalarea senilităŃii spirituale.  
v. 14 TradiŃia spune că Petru a fost răstignit cu capul în jos pentru că nu era demn să moară aşa 
cum a murit Hristos (Ioan 21:18, 19). 

 
II. AUTORITATEA Scripturilor atestată de profeŃia împlinită – 1:15-21 
 

v. 15 “După moartea mea” este, în original, “după ieşirea mea”. Ştiind că se apropie de momentul 
morŃii, Petru atrage atenŃia asupra lucrurilor ce trebuie Ńinute minte. 
v. 16 “Am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui” – când s-a întâmplat acest lucru. 
ExplicaŃia o găsim în versetul următor: 
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v. 17, 18 Aceasta este o referire la Schimbarea la faŃă şi oferă o explicaŃie pentru afirmaŃia 
neobişnuită a lui Matei (vezi Matei 16:28). După acest verset, Matei redă ce s-a întâmplat pe 
Muntele Schimbării la faŃă.  
v. 19 Ceva şi mai demn de încredere decât a fi martor la Schimbarea la faŃă a Domnului este 
“cuvântul prorociei făcut şi mai tare”. Scriptura este o lumină concentrată asupra apariŃiei 
“luceafărului de dimineaŃă”.  
v. 20 Nici o profeŃie din Scriptură nu trebuie să fie interpretată independent de alte referinŃe pe 
aceeaşi temă. 
v. 21 Oamenii aceştia au fost puşi deoparte pentru sarcina de a scrie Scripturile. Ei au fost purtaŃi 
de Duhul Sfânt aşa cum o barcă este purtată de vânt pe apă. 

 
 
III. APOSTAZIA adusă de învăŃătorii falşi – cap. 2 
 

v. 1 “Proroci mincinoşi” sau falşi – ei au adus erezia în poporul lui Israel. ÎnvăŃătorii falşi sunt 
aducătorii ereziei şi ai apostaziei în biserică. Una din trăsăturile distincte a acestor învăŃători este 
negarea lucrării de răscumpărare a lui Hristos pentru ei.  
v. 2 ÎnvăŃătorii falşi vor avea adepŃii lor. Aleşii lui Dumnezeu nu pot fi amăgiŃi în permanenŃă. În 
1 Corinteni 11:19 găsim motivele pentru care îngăduie Dumnezeu sectele.  
v. 3 Lăcomia este o altă trăsătură distinctivă a învăŃătorului fals. Apostolul Petru face o listă cu 
trei tipuri de apostaŃi din trecut care vor apărea şi în viitor.  
v. 4 (1) Îngeri care au păcătuit” – până şi unii îngeri s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. 
Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu va apărea în zilele din urmă (vezi Psalmul 2:1-3).  
v. 5 (2) Oamenii fără temere de Dumnezeu din vremea lui Noe Îl scoseseră pe Dumnezeu din 
viaŃa lor; mâncau, beau şi se însurau (vezi Matei 24:37-39). 
v. 6 (3) Imoralitatea de cea mai joasă speŃă era caracteristica cetăŃilor Sodoma şi Gomora. 
v. 7, 8 Acest verset ne oferă o informaŃie preŃioasă pentru că relatarea din Geneza nu lăsa de 
înŃeles că Lot ar fi fost un om neprihănit; de fapt, implică exact opusul.  
v. 9 Dumnezeu poate şi va face două lucruri pe care le ilustrează experienŃa lui Lot: îi izbăveşte 
din încercare pe oamenii cucernici şi îi păstrează pe cei nedrepŃi pentru judecată.  
v. 10 Aceştia sunt apostaŃi fără speranŃă de întoarcere.  
v. 11 Îngerii nu ar face aşa ceva. 
v. 12 Aceşti apostaŃi sunt ca nişte animale.  
v. 14-22 Aceasta este o descriere înfricoşătoare şi îndrăzneaŃă a apostaŃilor. 
v. 15 “au urmat calea lui Balaam” înseamnă că au fost lacomi şi dispuşi să-şi vândă darul pentru 
bani. 
v. 20 Aceşti apostaŃi au o cunoaştere intelectuală. Ei cunosc adevărul dar nu au primit dragostea 
adevărului.  
v. 22 Încă o imagine înspăimântătoare a apostaŃilor. Aceasta este parabola lui Petru a porcului 
rătăcitor – “scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă”. (Vezi Epistola lui Iuda 
pentru o descriere completă a apostaŃilor.) 

 
IV. ATITUDINEA faŃă de întoarcerea Domnului – un test pentru apostaŃi – cap. 3:1-4 
 

v. 1 Avem aici indiciul că Petru a scris această epistolă. “Mintea sănătoasă” sau “mintea sinceră, 
deschisă”.  
v. 2 “SfinŃii proroci” sunt prorocii Vechiului Testament. “Apostolii” sunt apostolii Noului 
Testament.  
v. 3 Şi prorocii, şi apostolii au lansat avertismente cu privire la batjocoritorii care vor veni în 
zilele din urmă. 
v. 4 Ei iau în râs venirea lui Hristos pornind de la premisa falsă că nu a avut loc nici un cataclism 
major de la creaŃie până în prezent. 
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V. PROGRAMUL  lui Dumnezeu pentru lume – 3:5-13 
 

v. 5, 6 (1) Lumea din trecut – de la creaŃie până la Noe. Lumea dinaintea potopului a fost distrusă 
de apă.  
v. 7 (2) Lumea din prezent – de la Noe până la apariŃia unui cer nou şi a unui pământ nou. Lumea 
prezentă va fi distrusă prin foc. 
v. 8, 9 Aparenta întârziere nu arată că Domnul nu vine sau că şi-a amânat venirea.  
v. 10 “troznet” este în greacă rhoizedon şi este cuvântul folosit pentru sunetul scos de o săgeată în 
zbor, pentru bătaia aripilor, plescăitul apei sau şuieratul unui şarpe.  
“Se vor topi”, adică se vor dizolva.  
“Trupurile cereşti” sunt, de fapt, “elementele” (conform cu originalul), termenul referindu-se la 
atomi, la formaŃiunile esenŃiale care stau la baza alcătuirii acestui univers. “Mare căldură” este 
energie. Toate acestea ne duc cu gândul la o explozie atomică.  
v. 11 În lumina acestor evenimente inevitabile care vor avea loc în viitor, viaŃa credincioşilor 
trebuie privită cu seriozitate şi trăită ca atare.  
v. 12 Aceasta este o altă descriere a distrugerii lumii prezente. 
v. 13 (3) Lumea viitoare – cerul cel nou şi pământul cel nou care nu vor fi distruse niciodată.  

 
VI. SFATURI pentru credincioşi – 3:14-18 
 

v. 14 Toate acestea duc la trăirea unei vieŃi sfinte. 
v. 15 Aşteptarea răbdătoare este ajustarea minŃii la situaŃia din lumea prezentă. Noi nu trebuie să 
fim alarmaŃi pentru că ştim că Dumnezeu deŃine controlul. Şi Pavel a scris despre aceste lucruri. 
v. 16 Petru recunoaşte că Pavel a scris despre adevăr, în profunzime. Dar la fel a făcut şi Petru. 
v. 17 Venirea lui Hristos ar trebui să ne facă să trăim o viaŃă de credinŃă stabilă, tocmai pentru că 
ştim ce va veni. 

v. 18 Acesta este programul cel mai important pentru copilul lui Dumnezeu de astăzi. Pavel spune: 
“StudiaŃi”; Petru spune: “CreşteŃi”. Amândoi îi îndeamnă pe credincioşi să studieze Biblia, Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

 
 

TRANS WORLD RADIO-ROMANIA    
CP 31-20 BUCUREŞTI      
Tel: 01-346 2468, 092-209.365; Fax: 01-344 4981   
E-mail:  twr_romania@fx.ro  sau nvandici@fx.ro     
 
 
ORARUL de iarnă TWR – începând cu 28 Octombrie 2001: 

• ZILNIC pe unde MEDII, pe frecvenŃa 1548 KHz între 2115 - 2145 în limba română; 
• SÂMBĂTĂ pe unde SCURTE, în benzile de 41 şi 49 m (1900 - 1915) - Program pentru copii 

           (1915 - 1945) - Program Radio Armonia  
• De LUNI până SÂMBĂTĂ pe unde MEDII, frecvenŃa 1548 KHz între 2045 - 2115 - Romani - 
Kalderash 
 
ITINERARUL BIBLIC pe FM 

  Bucureşti   94,2 MHz   1430 - 1500 
  Cluj            88,3 Mhz    1100 - 1130 
  Oradea       92,1 Mhz    1605 - 1635  
              Reluare   0430 - 0500 
  Sibiu           89,4 MHz   1700 - 1730 
             Reluare    1000 - 1030 
  Suceava      99 MHz      1215 - 1245 


