Rezumatul Studiului 11 - Marea luptă în scrierile apostolului
Petru
A Aleşi să fim sfinţi. 1 Petru 2:9-10.
— Asemeni poporului Israel în exodul spre Ţara Promisă (Exod. 19:6, Deut. 7:6; 14:2),
biserica creştină este un popor special.
— Nu suntem persoane speciale pentru că suntem perfecţi, ci pentru că Dumnezeu
ne-a ales. Ştim că umblăm în «lumina Sa minunată» pentru că am acceptat
alegerea Lui, simţim nevoia noastră de mântuire şi înţelegem totala noastră
dependenţă de Dumnezeu.
B Înfruntând probleme:
 Sfinţi între necredincioşi. 1 Petru 4:1-7.
— Încetând a mai lua parte la păcatele «admise social», suntem respinşi de prietenii
şi colegii noştii.
— Ne putând să înţeleagă modul nostru de a gândi şi a acţiona, ne resping.
Acuzându-ne că suntem slabi sau ignoranţi încearcă să ne convingă să luăm din
nou parte la păcatele lor.
— Sfatul final al lui Petru pentru a rezista în astfel de situaţii este: «Fiţi înţelepţi dar,
şi vegheaţi în vederea rugăciunii.» (1 Petru 4:7).
 Înfruntând batjocoritorii. 2 Petru 3:3-7.
— Fraţi cu minţi păcătoase vor să se elibereze de sentimentul de vinovăţie bătânduşi joc de promisiunile divine.
— Petru ne spune că ei «în adins se fac că nu ştiu» (2 Petru 3:5) cum a lucrat
Dumnezeu în trecut şi cum va lucra în viitor.
— La început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul, care vine din apă şi a fost
distrus cu apă. În viitor, Dumnezeu va distruge acest Pământ, la venirea Sa, cu
focul care a fost rezervat pentru aceasta (2 Petru 3:5-7).
C A trăi în sfinţenie:
 Cum să trăim credinţa. 2 Petru 1.
— Petru ne transmite necesitatea de a ne încrede deplin în aceste «cuvinte
profetice», nu inventate de oameni, ci inspirate de Duhul Sfânt.
— Studiind-ul, Cuvântul ne îndreaptă spre o formă specială de a trăi. Ca şi «părtaşi ai
firii dumnezeieşti», trebuie să fugim de corupţia acestei lumi (2 Petru 1:4).
 Trăind aşteptându-I venirea. 2 Petru 3:8-14.
— Marea luptă dintre bine şi rău nu este eternă. Tot ceea ce cunoaştem va fi distrus
când Isus va veni să refacă acest pământ.
— Înaintea acestei perspective, cum trebuie să trăim? Petru rezumă «purtarea sfântă
şi evlavioasă» într-un cuvânt: «fără prihană» (2 Petru 3:14).
— Nu trebuie să se găsească în viaţa noastră nici o urmă de păcat. Trebuie să trăim
aşa cum Hristos a trăit.
— Prin puterea Lui putem creşte «în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului
nostru Isus Hristos.» (2 Petru 3:18).
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