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Viaţa şi evlavia 
 
 
   În epistola a doua a lui Petru Duhul lui Dumnezeu se adresează credincioşilor, care, 
asemenea apostolului, sunt caracterizaţi printr-o „credinţă de acelaşi preţ”. Apostolul ne 
atenţionează cu privire la „învăţătorii falşi”, care se vor găsi printre creştini, căci el spune: 
„între voi …”, şi prevesteşte stricăciunea care va caracteriza creştinătatea „în ultimele zile” (2 
Petru 2.1; 3.3). 
 
   Să reţinem, că apostolul nu descrie păgânismul, ci starea creştinătăţii din zilele noastre în 
care trăim – căci cine se îndoieşte, că noi trăim „în ultimele zile”? – starea îngrozitoare a ceea 
ce aici ne este prezentat aşa de plastic. 
 
   Natura îngrozitoare a acestei stricăciuni ne este prezentată prin ilustraţii şi tablouri folosite 
în mod obişnuit pentru aceasta. Suntem duşi mult înapoi la „îngerii care au păcătuit”, ca în 
aceasta să găsim o paralelă la răzvrătirea creştinătăţii împotriva lui Dumnezeu. Lumea 
păcătoşilor dinainte de potop este folosită ca ilustrare a autorităţii şi stricăciunii din 
creştinătate. Viaţa păcătoasă şi „umblarea desfrânată” a oamenilor din Sodoma şi Gomora este 
folosită ca să prezinte decăderea morală din creştinătate. Istoria lui Balaam este adăugată 
pentru a ilustra „setea de câştig”, care domină în aceste ultime zile. Ca să descrie reîntoarcerea 
creştinismului la aceste stări păgâne, apostolul foloseşte imaginea unui câine, care se întoarce 
la vărsătura lui şi a unei scroafe spălate, care se reîntoarce să se tăvălească în noroi. 
 
   Însă mai este şi un alt aspect al acestui tablou grav. Apostolul ne atenţionează nu numai cu 
privire la rău, ci spre mângâierea şi încurajarea noastră ne arată că în cele mai întunecate 
momente ale ultimelor zile este posibil fiecărui credincios în parte să fugă de stricăciunea care 
ne înconjoară şi să trăiască o viaţă de evlavie. În afară de aceasta el ne încurajează să trăim 
această viaţă, prin aceea că ne prezintă făgăduinţele gloriilor care vor veni, spre care conduce 
această cărare a evlaviei. 
 
    Putem astfel spune că această a doua epistolă are două teme mari. În primul rând ea ne 
prezintă viaţa de evlavie, care conduce pe credincios spre glorie. În al doilea rând ea ne 
atenţionează cu privire la stricăciunea îngrozitoare a creştinătăţii, care va conduce la judecată. 
Un studiu scurt al felului în care aceste lucruri ne sunt prezentate în epistolă va clarifica 
aceasta. 
 
   Apostolul ne prezintă în 2 Petru 1 viaţa de evlavie şi gloria împărăţiei, spre care ea conduce. 
În 2 Petru 2 şi 3 până la versetul 10 el ne explică diversele forme de stricăciune şi judecata, la 
care ele conduc. În afară de aceasta în capitolul 3 suntem atenţionaţi să nu ne lăsăm târâţi de 
batjocoritorii care profită de îndelunga-răbdare a harului lui Dumnezeu ca să se dedea poftelor 
lor şi neagă faptul că va veni o judecată. După ce am fost atenţionaţi în felul acesta, suntem 
solicitaţi încă o dată să trăim viaţa de evlavie şi să creştem în ea. 
 
   Ceea ce scrie apostolul Pavel în a doua sa epistolă adresată lui Timotei este în acelaşi sens 
cu ceea ce scrie Petru. El ne atenţionează că creştinătatea „în ultimele zile” va avea „o formă 
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de evlavie”, „dar tăgăduindu-i puterea”. Dacă apostolul ne pune pe inimă cărarea despărţirii, 
atunci el ne îndeamnă totodată ca noi, după ce am păşit pe această cărare, să fugim de poftele 
tinereţii şi să urmărim dreptatea, credinţa, dragostea şi pacea. 
 
   Cu câteva secole în urmă protestantismul a condamnat răul grav al catolicismului şi s-a 
despărţit de el. Nonconformismul la rândul lui are probabil ceva de acuzat, un anumit rău în 
naţionalismul protestant şi se desparte de el. Aşa-numiţii „fraţi” pot condamna pe drept răul, 
pe care ei l-au găsit în catolicism, protestantism şi în nonconformism, şi se despart de acestea. 
Dar să ne gândim, că nici protestanţii, nici neconformiştii şi nici fraţi nu scapă de judecata lui 
Dumnezeu pentru că ei s-au despărţit de lucrurile rele, care contrazic adevărul. Dacă drumul 
exterior al despărţirii nu este însoţit de o viaţă lăuntrică de evlavie, atunci orice poziţie 
exterioară, oricât de corectă ar putea fi ea, este nefolositoare. 
 
   Dar dacă avem dorinţa să fugim de stricăciunea din creştinătate şi să trăim o viaţă de 
evlavie, atunci ar trebui să luăm în seamă şi purtarea de grijă deosebit de mare, pe care a luat-
o Dumnezeu, pentru ca să facă capabil pe fiecare credincios în parte să trăiască această viaţă 
în mijlocul răului înfiorător al ultimelor zile. 
 
   În primul rând: să observăm că temelia tare pentru o viaţă în evlavie a fost pusă la crucea 
lui Hristos. La aceasta se referă apostolul când vorbeşte despre „dreptatea Dumnezeului 
nostru şi a Mântuitorului nostru Isus Hristos”. La cruce au fost îndeplinite cerinţele drepte ale 
lui Dumnezeu prin Mântuitorul nostru, care S-a dat pe Sine Însuşi ca ispăşire pentru lumea 
întreagă (1 Ioan 2.2). Dumnezeu a fost satisfăcut şi glorificat aşa de mult, că acum El poate 
vesti tuturor iertarea, pe baza dreptăţii desăvârşite, şi poate denumi pe fiecare credincios ca 
„îndreptăţit în toate” (Faptele Apostolilor 13.38-39). Deci noi putem spune, că la cruce 
dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută, dragostea lui Dumnezeu a fost satisfăcută, 
Dumnezeu Însuşi a fost glorificat şi credinciosul este îndreptăţit în Hristos. 
 
   În al doilea rând: vedem, că noi ca credincioşi nu numai suntem mântuiţi, ci şi că 
Dumnezeu prin puterea Sa divină „ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia”. Noi trebuie să 
ţinem seama de puterea cărnii în noi, de puterea lumii din jurul nostru şi de puterea diavolului 
împotriva noastră, însă puterea lui Dumnezeu, care depăşeşte orice putere adversă, este pentru 
noi, şi în această putere este posibil să trăim viaţa de evlavie. 
 
   În al treilea rând: Ca să ne încurajeze să trăim viaţa de evlavie, ni se spune că de aceasta 
sunt legate „făgăduinţele cele mai mari şi mai preţioase”. Pe parcursul epistolei învăţăm că 
aceste făgăduinţe ne leagă cu „Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 
Hristos” şi cu „cerul nou şi pământul nou”. 
 
   În al patrulea rând: înaintea noastră se desfăşoară însuşirile morale frumoase care 
caracterizează viaţa de evlavie. Apostolul vorbeşte despre credinţă, virtute, cunoaştere, 
înfrânare, perseverenţă, evlavie, dragostea de fraţi şi despre dragoste. Nouă ni se cere să avem 
toate aceste lucruri, în timp ce una dă naştere celeilalte, aşa că rezultatul este o viaţă liniştită şi 
echilibrată de evlavie. 
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   Desigur credinţa vine în primul rând, căci prin „uşa credinţei” (Faptele Apostolilor 14.27) 
intrăm în domeniul binecuvântării. Şi pentru viaţa noastră de credinţă practică, fără credinţă 
„este imposibil să plăcem lui Dumnezeu” (Evrei 11.6). 
 
   Virtutea înseamnă caracterul moral ales, şi ea ar trebui să locuiască în credinţa noastră. În 1 
Petru 2.9 vedem că noi am fost aleşi ca să vestim virtuţile (sau caracterele alese) ale Aceluia 
care ne-a chemat. În textul original este acelaşi cuvânt în ambele locuri. Veridicitatea 
credinţei se arată printr-o viaţă schimbată, care prezintă ceva din caracterele alese care se văd 
în desăvârşirea lui Hristos. 
 
   Cunoaşterea este necesară pentru a prezenta aceste caractere alese, de aceea ea trebuie să fie 
prezentă în virtute. Oricât de veritabilă şi sinceră ar fi inima, dacă ea nu cunoaşte poruncile 
Domnului, atunci va fi eşec în ascultare. Este aşa, cum a spus cineva: „O inimă sinceră are o 
însemnătate deosebită, dar chiar şi inima cea mai caldă are nevoie de reglarea şi călăuzirea 
printr-un duh instruit cu privire la voia lui Dumnezeu.” Slujba Martei pentru Domnul a revelat 
multe însuşiri excelente, dar slujba nu a fost încălzită de cunoaşterea gândurilor Sale – o 
cunoaştere, pe care Maria a obţinut-o atunci când a şezut la picioarele lui Isus şi asculta 
cuvintele Lui. Să ne rugăm împreună cu apostolul Pavel, ca să fim „umpluţi de cunoştinţa voii 
Sale” (Coloseni 1.9), şi ca dragostea noastră „să prisosească tot mai mult şi mai mult în 
cunoştinţă şi orice pricepere, pentru ca noi să putem deosebi pe cele excelente” (Filipeni 1.9-
10). 
 
   Înfrânarea (sau stăpânirea de sine) trebuie să fie în cunoaşterea noastră. Posedarea de 
cunoştinţe fără stăpânire de sine poate conduce, ca la credincioşii din Corint, la îngâmfare şi 
la o oarecare glorificare de sine însuşi. În 1 Corinteni 8.2 suntem atenţionaţi, că dacă cineva 
foloseşte cunoaşterea ca să se înalţe pe sine însuşi, „încă nu cunoaşte nimic cum trebuie să 
cunoască”. Cât de important este de aceea să se practice judecarea de sine, pentru ca noi, cu 
toată cunoaşterea pe care o avem, să gândim modest despre noi înşine, şi „să nu avem gânduri 
înalte despre noi înşine, mai presus de ceea ce se potriveşte, ci să avem gânduri cumpătate 
despre noi” (Romani 12.3). 
 
   Răbdarea este necesară în legătură cu gândurile cumpătate despre noi înşine. Dacă prin har 
avem o evaluare înţeleaptă despre noi înşine, atunci vom fi probabil în pericol să devenim un 
om nerăbdător, care „se socoteşte a fi ceva, [în realitate] nefiind nimic” (Galateni 6.3). Noi 
trebuie să răbdăm astfel de pretenţii nejustificate, prin aceea că suntem atenţi la noi înşine, ca 
să nu cădem în ispită. 
 
   Evlavia sau teama de Dumnezeu ar trebui să se găsească în răbdarea noastră. Altfel există 
pericolul să trecem cu vederea răul real din noi sau de la alţii, scuzându-l cu răbdarea faţă de 
slăbiciuni şi eşecuri. 
 
   Dragostea de fraţi trebuie să fie prezentă, pentru ca noi, în timp ce suntem permanent 
preocupaţi să acordăm lui Dumnezeu locul care I se cuvine, să nu uităm ce se cuvine fratelui 
nostru. Alături de evlavie nu trebuie să uităm dragostea zilnică faţă de fratele. 
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   Iubirea vine la sfârşit, căci noi trebuie să ne păzim ca dragostea pentru fratele să nu devină 
partinitate sau prietenie naturală. Trebuie să fie o iubire potrivit etaloanelor divine. Am 
început cu credinţa şi ajungem în final la dragostea divină şi prin aceasta avem parte de natura 
divină, despre care apostolul vorbeşte în versetul 4. Deci acestea sunt însuşirile frumoase care 
caracterizează viaţa de evlavie. 
 
   În al cincilea rând: după ce el ne-a prezentat viaţa de evlavie, în versetele care urmează 
apostolul ne îndeamnă să trăim această viaţă, prin aceea că ne prezintă gloria acestei vieţi şi 
ne atenţionează să nu o neglijăm. Ni se spune, că dacă „aceste lucruri sunt prezente din 
belşug” în noi, viaţa noastră nu va fi fără rod. Acolo unde se găsesc aceste însuşiri frumoase, 
potrivite cu Hristos, este rod pentru Dumnezeu. Tatăl va fi glorificat şi noi ne vom dovedi a fi 
ucenici adevăraţi ai lui Hristos, aşa cum ne spune Ioan 15.8. După aceea suntem atenţionaţi, 
că lipsa acestor lucruri conduce la orbire spirituală, care nu are nici clarviziune pentru gloria 
la care duce evlavia, şi nici nu poate avea retrospectivă spre cruce, unde a fost judecată toată 
starea de păcătoşenie. 
 
   În al şaselea rând: suntem îndemnaţi să practicăm aceste lucruri, şi astfel să rămânem 
păziţi de „cădere”, şi în viitor vom avea „din belşug intrare în Împărăţia eternă a Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus Hristos”. Fiecare credincios va fi în această Împărăţie, însă numai 
aceia care trăiesc viaţa de evlavie vor avea intrare din belşug. Apostolul nu vorbeşte despre 
predicare şi dare de învăţătură, sau de exercitarea unui dar, ceea ce nu este dat tuturor, şi ceea 
ce ar putea însemna o evidenţiere înaintea altora. El vorbeşte despre viaţa de evlavie ascunsă, 
care este accesibilă tuturor. Noi toţi trebuie să ne păzim să nu ne evaluăm greşit pe baza 
vreunei slujiri neînsemnate, pe care o facem. În mod deosebit aceia care au un dar, şi deseori 
apar în public, trebuie să se ferească în permanentele invitaţii, predici şi lucrări publice 
înaintea oamenilor, să nu neglijeze viaţa ascunsă a evlaviei înaintea lui Dumnezeu. Nu ne 
atenţionează Scriptura, că este posibil să predicăm cu toată elocvenţa despre oameni şi îngeri, 
şi totuşi să nu fim nimic? Ceea ce aduce rod pentru Dumnezeu şi în ziua care va veni va primi 
o răsplătire mare, este viaţa de evlavie, din care trebuie să curgă orice lucrare de slujire 
adevărată, şi fără de care nici o altă activitate religioasă plină de râvnă nu aduce binecuvântare 
sufletului, chiar dacă ea în căile suverane ale lui Dumnezeu poate fi spre binecuvântarea 
altora, aşa cum arată clar Filipeni 1.15-18. 
 
   În al şaptelea rând: ca să ne încurajeze în a trăi viaţa de evlavie, apostolul ne prezintă 
gloria Împărăţiei, la care ea conduce. El şi alţi doi ucenici au fost martori oculari ai acestei 
glorii „pe Muntele sfânt”. Acolo ei au văzut puterea şi venirea Domnului Isus, care vor iniţia 
instaurarea Împărăţiei. Acolo ei au văzut şi „mărimea minunată” a lui Hristos, care va fi 
văzută în Împărăţie, atunci când Acela care a primit dezonorare şi ocară de la mâinile 
oamenilor, a primit „onoare şi glorie de la Dumnezeu, Tatăl”. În afară de aceasta ei au văzut 
că în ziua gloriei Sale credincioşii vor fi „cu El”. În ultimul capitol apostolul ne conduce, în 
timp ce el are încă înaintea ochilor ceea ce noi ar trebui să fim printr-o purtare sfântă şi 
evlavioasă, în duhul dincolo de Împărăţia în care domneşte dreptatea, spre cerul nou şi 
pământul nou, în care locuieşte dreptatea. 
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   Dacă rezumăm adevărul referitor la evlavie, care ne este prezentat aşa de minunat în acest 
pasaj al Cuvântului lui Dumnezeu, atunci vedem aici 
 

1. Baza vieţii de evlavie este la cruce (2 Petru 1.1), 
2. Puterea divină, care ne face capabili să trăim această viaţă (2 Petru 1.3), 
3. Făgăduinţele preţioase, care sunt legate de această viaţă (2 Petru 1.4), 
4. Însuşirile morale, care marchează această viaţă (2 Petru 1.5-7), 
5. Rodul actual pentru Dumnezeu, care rezultă din această viaţă (2 Petru 1.8), 
6. Intrarea din belşug în Împărăţie, pe care o are această viaţă (2 Petru 1.11) şi 
7. Gloria Împărăţiei şi starea veşnică, la care conduce această viaţă (2 Petru 1.11-21; 

3.11-14). 
 
   Dacă aceste lucruri stau astfel înaintea noastră, atunci înţelegem mai bine cuvintele 
apostolului Pavel: „evlavia este de folos la toate, având promisiunea vieţii, a celei de acum şi 
a celei viitoare” (1 Timotei 4.8). 


