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LECÞIA 26

 

1 Petru 4:7-8 Sfârºitul este aproape...

Sfârºitul tuturor lucrurilor este aproape. 
Fiþi înþelepþi dar, ºi 
vegheaþi în vederea rugãciunii. 
Mai presus de toate, 

sã aveþi o dragoste fierbinte unii pentru alþii, 
             Cãci dragostea acoperã o sumedenie de pãcate. 

ADEVÃRUL APROFUNDAT ªI APLICAT
Harul în adâncime ºi în acþiune (Ezra 7:10; Iacov 1:25)

Petru se apropie de încheierea episotolei sale ºi reaºazã toate 
adevãrurile menþionate în lumina sfârºitului. Dacã sfârºitul ºi 
judecata lui Dumnezeu sunt iminente, cum ar trebui sã trãiascã 
credincioºii din bisericã? Petru sugereazã cã ar trebui sã se roage mai 
mult ºi în mod mai înþelept, dar ºi sã-ºi manifeste dragostea frãþeascã 
mai intens. 

Sfârºitul tuturor lucrurilor este aproape... asta poate însemna cã 
evenimentele importante din planul de rãscumpãrare al lui 
Dumnezeu s-au împlinit ºi cã suntem foarte aproape de revenirea lui 
Hristos. De obicei oamenii descriu istoria umanitãþii din perspectiva 
imperiilor ºi a regilor care au dominat într-o anumitã perioadã, însã 
scriitorii biblici, inspiraþi de Duhul Sfânt, înþeleg istoria omului ca o 
istorie a rãscumpãrãrii. De la Geneza la Apocalipsa, istoria biblicã 
este o istorie a rãscumpãrãrii. Tot ce a urmat cãderii omului în pãcat, 
respectiv chemarea lui Avraam, Moise ºi exodul din Egipt, monarhia 
davidicã, exilul în Babilon ºi reîntoarcerea, naºterea Mântuitorului, 
moartea ºi învierea Lui, înãlþarea la cer ºi coborârea Duhului Sfânt, 
toate acestea au adus drama rãscumpãrãrii la ultimul act, perioada 
Bisericii. Din perspectiva aceasta, sfârºitul este aproape. 



Cautã în Noul Testament 
pasaje care vorbesc despre 
acest adevãr, cã revenirea 
M â n t u i t o r u l u i  e s t e  
„aproape” sau cã va avea 
loc „în curând”.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Cum ar trebui sã ne pregãtim pentru revenirea Domnului?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce anume din programul tãu sãptãmânal, din deciziile tale, aratã cã 
aºtepþi revenirea lui Hristos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce ai schimba în programul sãptãmânal dacã ai ºti sigur cã Isus vine 
sãptãmâna viitoare? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Petru considerã cã cei care au devenit creºtini ar trebui sã realizeze 
cã sfârºitul acestei perioade a Bisericii ºi revenirea Mântuitorului pot 
surveni oricând ºi, în consecinþã, ei ar trebui sã fie înþelepþi ºi sã 
vegheze în privinþa rugãciunii. 
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Termenul sfârºitul nu are doar sensul 
de „capãt”, „punct terminus”, ci în 
terminologia  bibl icã  s fârºi tul  
înseamnã ºi scopul pentru care toate 
a c e s t e a  s - a u  î m p l i n i t ,  a d i c ã  
rãscumpãrarea întregii creaþii, a 
omului ºi reinstaurarea domniei lui 
Hristos peste creaþie. Aceasta este o 
interpretare a istoriei din perspectiva 
biblicã a rãscumpãrãrii. Împlinirea 
deplinã a istoriei mântuirii se va 
înfãptui odatã cu revenirea lui Hristos. 
Acesta este „sfârºitul” pe care îl 
aºteaptã creºtinii ºi care este aproape. 



Expresia tradusã prin Fiþi 
înþelepþi! în original este „sã 
aveþi o gândire sãnãtoasã”, care 
înseamnã „a fi sãnãtos la minte, a 
avea capacitatea de a gândi ºi a 
evalua situaþiile în mod matur ºi 
corect.” (cf. Luca 8:35; Romani 
12:3; Tit 1:13; 2:1, 8). Gândirea 
sãnãtoasã a creºtinului care Îl 
aºteaptã pe Isus sã revinã se 
concentreazã asupra priori-
tãþilor spirituale ºi a sfinþirii 
vieþii (Matei 6:33; 1 Ioan 3:2-3). 
Acest discernãmânt spiritual 
este influenþat de viaþa de 
rugãciune ºi influenþeazã modul 
în care ne rugãm.

Cum poþi pãstra mintea într-o stare de alertã în ce priveºte revenirea 
Domnului?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce anume ne poate distrage atenþia de la prioritãþile Împãrãþiei lui 
Dumnezeu pe pãmânt?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce se întâmplã cu un creºtin care nu vegheazã? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum recunoºti un credincios cu o gândire nesãnãtoasã în ce priveºte 
viaþa de credinþã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Termenul vegheaþi mai este 
folosit de Petru în 1:13, fiind 
tradus cu „fiþi treji”. În ambele 
contexte termenul indicã o 
atitudine a minþii, care trebuie 
pãzitã de influenþe care o pot fie 
îmbolnãvi, fie adormi. O minte 
sub influenþa alcoolului sau a 
drogurilor sau a ideilor nocive 
nu mai poate gândi sãnãtos. Este 
extrem de important sã ne pãzim 
mintea de influenþele spirituale 
care ne adorm vigilenþa în ce 
priveºte venirea Domnului, 
prioritãþile Împãrãþiei Lui ºi 
sfinþirea vieþii.
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Ce emisiuni de la televizor (jocuri pe calculator, filme, site-uri) te 
ajutã sã te pregãteºti pentru revenirea Domnului? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Expresia în vederea rugãciunii este mai exact, conform 
originalului, „în privinþa rugãciunilor”. Acest plural ne comunicã 
faptul cã Petru nu ne avertizeazã pur ºi simplu cã trebuie sã ne 
rugãm, ci mai degrabã cã rugãciunile noastre ar trebui sã fie mult 
mai adecvate, eficiente ºi alerte, þinând cont de faptul cã trãim în 
aceastã erã a sfârºitului. Creºtinii care înþeleg aceastã perspectivã, 
care au aceastã percepþie asupra istoriei, ar trebui sã fie capabili sã se 
roage mult mai înþelept, rugãciunile lor bazându-se pe cunoaºterea 
pe care o au în privinþa vremurilor ºi pe o evaluare maturã a situaþiei 
în care se aflã. Putem deduce din acest îndemn cã ar trebui sã ne 
rugãm foarte specific, concret, cu pasiune în timp ce citim ziarul, 
ascultãm ºtirile, mergem la serviciu sau pur ºi simplu atunci când 
vedem ce se întâmplã în jurul nostru. 

Ce evenimente ne confirmã cã sfârºitul istoriei este aproape?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce legãturã ar trebui sã fie între rugãciunile tale ºi sfârºitul tuturor 
lucrurilor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Dacã cineva þi-ar asculta cu atenþie rugãciunile (altcineva, în afarã de 
Dumnezeu), ar fi convins cã sfârºitul este aproape? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Revizuieºte sãptãmâna aceasta modul în care te rogi ºi motivele 
pentru care te rogi. Ce schimbãri crezi cã trebuie sã faci?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6



Cum ar trebui sã te rogi din perspectiva sfârºitului pentru:
sufletul tãu ___________________________________________________

familia ta_____________________________________________________

credincioºii din Biserica „Harul”
 _____________________________________________________________

cei necredincioºi
_____________________________________________________________

Dacã sfârºitul este aproape ºi creºtinii cred asta, ar trebui sã o 
dovedeascã nu doar prin rugãciunile lor, ci ºi prin dragostea lor unii 
faþã de alþii. Petru foloseºte aici termenul pe care l-a folosit ºi în 1:2, 
„dragoste fierbinte” sau „cu cãldurã”. Ceea ce adaugã aici este o 
motivaþie în plus. Dragostea acoperã o mulþime de pãcate. De aceea 
ºi Hristos le-a poruncit cu tãrie 
ºi în mod repetat urmaºilor Lui 
sã se iubeascã unii pe alþii. El 
nu le-a recomandat sã facã 
cursuri  de management 
relaþional sau psihoterapie (ºi 
acestea sunt bune, dar nu 
suficiente), ci le-a spus sã se 
iubeascã unii pe alþii. Isus a 
ºtiut cã urmaºii lui vor greºi 
unii faþã de alþii, dar a mai ºtiut 
ºi cã ceea ce îi va ajuta sã 
gestioneze cel mai bine 
relaþiile este dragostea. Aceeaºi 
idee se regãseºte ºi în Proverbe 
10:12 „Ura stârneºte certuri, dar dragostea acoperã toate greºelile”. 
Când Pavel vrea sã rezolve problemele relaþionale din biserica din 
Corint, gãseºte cã cea mai bunã cale este dragostea, care „acoperã 
totul, crede totul, nãdãjduieºte totul, sufere totul”. (1 Corinteni 13) 

Petru ne îndeamnã sã prevenim cu „dragoste fierbinte” rãceala care 
poate apãrea oricând între noi. De unde putem dobândi aceastã 
dragoste fierbinte unii pentru alþii?

Existã o lege spiritualã care ne 
d o v e d e º t e  c ã  a c o l o  u n d e  
dragostea agape e din abundenþã, 
greºelile sau pãcatele relaþionale 
între creºtini sunt foarte uºor 
depãºite, trecute cu vederea sau 
rezolvate. Unde dragostea agape 
lipseºte dintre fraþi ºi surori, 
fiecare cuvânt ºi fiecare gest, 
oricât de mic, este privit cu 
suspiciune, greºit interpretat ºi, în 
consecinþã, conflictele sunt din 
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Cum a acoperit dragostea lui Dumnezeu pãcatele noastre? (Ioan 
3:16; Romani 5:8 etc.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum ne ajutã dragostea fierbinte sã acoperim o sumedenie de 
pãcate?
_____________________________________________________________

Care este costul confruntãrii cu dragoste ºi al iertãrii celor care ne 
greºesc?
_____________________________________________________________

Ce înseamnã cã dragostea „acoperã totul, crede totul, nãdãjduieºte 
totul, sufere totul” (1 Corinteni 13:7)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt persoanele cu care ar trebui sã repari azi relaþia, dacã 
Domnul ar veni mâine? Roagã-te ºi mergi cu dragoste sã acoperi 
pãcatele.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 27 

1 Petru 4:9-11 Buni ispravnici ai harului multicolor

Fiþi primitori de oaspeþi între voi, 
fãrã cârtire. 

Ca niºte buni ispravnici 
ai harului felurit al lui Dumnezeu, 
fiecare din voi sã slujeascã altora 

dupã darul, pe care l-a primit. 
Dacã vorbeºte cineva, 

sã vorbeascã cuvintele lui Dumnezeu. 
Dacã slujeºte cineva, 

sã slujeascã dupã puterea, pe care i-o dã 
Dumnezeu: 

pentru ca în toate lucrurile 
sã fie slãvit Dumnezeu 

prin Isus Hristos, 
a cãruia este slava ºi puterea 

în vecii vecilor! Amin.

ADEVÃRUL APROFUNDAT ªI APLICAT
Harul în adâncime ºi în acþiune (Ezra 7:10; Iacov 1:25)

O dovadã a dragostei faþã de fraþi este primirea de oaspeþi. Petru 
înþelege cã din perspectiva sfârºitului cine are proprietãþi sau o casã 
trebuie sã o aibã deschisã pentru fraþi. Fiþi primitori de oaspeþi 
însemna în primul secol a-i primi pe cei cãrora li s-au rãpit averile 
(Evrei 10:34), pe creºtinii fãrã adãpost, pe cei flãmânzi ºi persecutaþi. 
Aceastã ospitalitate însemna pe lângã sacrificii materiale ºi riscuri 
mari asumate (Fapte 18:1-3). De aceea exista ºi ispita cârtirii, a 
nemulþumirii, când erau îndemnaþi sã-ºi deschidã casele unii pentru 
alþii.

Cum crezi cã stãm cu primirea de oaspeþi noi astãzi? Argumenteazã.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



Ai fi gata sã primeºti în casa ta creºtini refugiaþi din Siria sau Irak? De 
ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Când a fost ultima oarã când ai chemat fraþi ºi surori din Biserica 
„Harul” la tine acasã? De ce? Cum a fost?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Când ai fost ultima datã în vizitã la cineva din bisericã? 
_____________________________________________________________

Porunca „fiþi primitori de 
oaspeþi între voi” nu este 
mai puþin importantã 
decât „sã aveþi o dragoste 
fierbinte unii pentru alþii”. 
Putem gãsi multe motive ºi 
justificãri pentru a nu ne 
primi unii pe alþii în casele 
noastre. 

Care crezi cã sunt motivele pentru care nu suntem primitori de 
oaspeþi astãzi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce te împiedicã sã chemi sãptãmâna viitoare fraþi ºi surori din grupul 
de ucenicie la tine acasã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum crezi cã pot fi depãºite aceste piedici?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Expresia fãrã cârtire înseamnã 
„fãrã bombãneli, fãrã a murmura, 
fãrã a te plânge”. ªtim din Vechiul 
Testament cã ori de câte ori evreii 
cârteau împotriva lui Moise sau din 
pricina lipsurilor, ei, de fapt, cârteau 
împotriva lui Dumnezeu. ªi Pavel 
spune în 1 Corinteni 10:10 „sã nu 
cârtiþi cum au cârtit unii din ei”. 
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Care crezi cã sunt beneficiile ospitalitãþii?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce îþi place mai mult: sã primeºti musafiri sau sã fii musafir? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Deºi ospitalitatea trebuie sã fie faþã de toþi oamenii, Petru subliniazã 
cã trebuie ca fraþii din bisericã sã se primeascã unii pe alþii în vizitã. 
De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Dacã sfârºitul tuturor lucrurilor 
este aproape ºi Isus ar putea reveni 
în orice clipã, acest adevãr ar 
trebui sã determine ºi slujirea 
noastrã. Înþelegerea vremurilor 
din perspectiva istoriei rãs-
cumpãrãrii ne influenþeazã modul 
în care gândim ºi ne rugãm, modul 
în care ne manifestãm dragostea 
unii faþã de alþii în relaþiile din 
bisericã ºi modul în care slujim. În 
acest verset sunt câteva expresii 
foarte importante: „buni ispravnici”, „har felurit”, „fiecare din voi”, 
„sã slujeascã altora”, „darul primit”. Petru presupune cã fiecare din 
noi, cei care suntem creºtini într-o bisericã localã, am primit un dar 

diferit de al altora, cu care ar 
trebui sã-i slujim pe alþii. 

S-ar putea ca Dumnezeu sã îþi dea 
un anumit dar pentru o situaþie 
specificã, sã-ºi arate harul în acea 
împrejurare, dar dupã aceea sã 
nu mai manifeste acel dar prin 
tine (vezi Pavel prin care 
Dumnezeu a vindecat mulþi 

Expresia har felurit înseamnã 
„har multicolor” (expresie care 
dã ºi titlul studiului de faþã). 
Ideea e cã Dumnezeu dã daruri 
diferite pentru a împlini diferite 
nevoi în momente specifice. Nu 
înseamnã cã un om are un 
singur dar ºi nici cã are acel dar o 
datã pentru totdeauna. 

Darul se referã la un dar 
spiritual, despre care vorbeºte 
pe larg Pavel în 1 Corinteni 12 
ºi 14. Sujirea pe care ne-o cere 
Dumnezeu nu trebuie fãcutã 
prin abilitãþile noastre sau 
spre onoarea noastrã, ci 
trebuie fãcutã în calitate de 
administratori ai harului lui 
Dumnezeu. 
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oameni bolnavi ºi care totuºi nu-l poate vindeca nici pe Timotei, nici 
pe Trofim, nici pe sine însuºi). Acelaºi cuvânt „felurit” din 4:10 este 
folosit de Petru în 1:6, în expresia „prin felurite încercãri”. 
Întotdeauna darurile lui Dumnezeu se sincronizeazã cu nevoile sau 
încercãrile. Un bun administrator al harului felurit ºtie sã slujeascã în 
fiecare situaþie specificã cu darul adecvat. A fi un bun ispravnic 
înseamnã sã nu-þi îngropi darul primit (vezi pilda talanþilor), dar ºi sã 
îl foloseºti într-un mod adecvat, înþelept. 

Ce daruri pentru slujire crezi cã ai primit de la Dumnezeu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Pe cine slujeºti cu ele ºi cum?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Povesteºte o situaþie când nu ai administrat corect darul primit? Ce ai 
învãþat?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce crezi cã mândria sau meritele personale nu au ce cãuta în 
slujirea creºtinã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce se întâmplã dacã vrei sã slujeºti fãrã sã fi primit un dar specific 
pentru slujirea aceea?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Povesteºte cum ai experimentat harul divers, multicolor al lui 
Dumnezeu în situaþii diverse. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Slujirea poate fi cu vorba sau cu fapta, astfel cã Petru le spune celor 
care slujesc cu vorba „cine vorbeºte sã vorbeascã cuvintele lui 
Dumnezeu”. Aceastã atenþionare se adreseazã celor care slujesc 
având daruri care presupun vorbirea, 
cum ar fi darul de evanghelist, 
învãþãtor, pãstor, profet etc. Nu 
înseamnã cã tot ce spune un 
predicator de la amvon sunt 
cuvintele lui Dumnezeu, ci cã el ar 
trebui sã fie preocupat sã proclame 
rostirile lui Dumnezeu consemnate 
în Biblie. 

Slujirea cu fapta menþionatã de Petru în continuare se referã la toate 
categoriile de slujiri. Acestea ar trebui sã aibã urmãtoarele 
caracteristici: dupã puterea pe care o dã Dumnezeu ºi spre slava 
lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Asta înseamnã cã nu slujesc nici cu 
resursele mele, nici pentru beneficiul meu. De la Dumnezeu 
primesc puterea ºi lui Îi returnez slava. Care este atunci câºtigul 
meu? „Bine, rob bun ºi credincios!” Calificativul primit de la 
Dumnezeu pentru slujirea noastrã ne este singura rãsplatã ºi ar 
trebui sã ne fie suficientã. Iar gloria lui Dumnezeu ar trebui sã ne fie 
singura motivaþie. 

Este interesant cã Petru insereazã tocmai aici o doxologie, adicã o 
rugãciune de proslãvire a lui Dumnezeu. A cãruia este slava ºi 
puterea în vecii vecilor. Amin! Trebuie remarcat cã puterea de 
slujire primitã ºi slava pe care trebuie sã ºi-o ia Dumnezeu din slujirea 
noastrã reapar în aceastã rugãciune de laudã. 

Ce se întâmplã când slujeºti prin puterea ta ºi nu a lui Dumnezeu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Dã exemple de slujire prin puterea umanã ºi efectele ei.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Termenul pentru „cuvintele 
lui Dumnezeu” este logia 
care înseamnã „oracolele, 
zicerile lui Dumnezeu” ºi 
este folosit în Fapte 7:38, cu 
referire la cuvintele revelate 
lui Moise pe munte. 
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Cum diferã puterea noastrã de a lui Dumnezeu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum se vede cã slujeºti prin puterea spiritualã a lui Dumnezeu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt sursele prin care primeºti putere pentru slujire?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce se întâmplã dacã vrei sã slujeºti peste puterea pe care þi-o dã 
Dumnezeu?
_____________________________________________________________

Cum pot sã îi dau slava lui Hristos prin slujirea mea?
_____________________________________________________________

Cum îmi dau seama dacã Îl jefuiesc de slavã pe Hristos ºi mi-o atribui 
mie?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 28

1 Petru 4:12-16 Nu vã miraþi... Bucuraþi-vã...

Preaiubiþilor, 
nu vã miraþi de încercarea de foc din mijlocul vostru, 

care a venit peste voi ca sã vã încerce, 
ca de ceva ciudat, care a dat peste voi: 

Dimpotrivã, 
        bucuraþi-vã, 
               întrucât aveþi parte de patimile lui Hristos, 
     ca sã vã bucuraþi ºi sã vã înveseliþi ºi la arãtarea slavei Lui. 

Dacã sunteþi batjocoriþi pentru Numele lui Hristos, 
ferice de voi! 

Fiindcã Duhul slavei, 
Duhul lui Dumnezeu, 

se odihneºte peste voi. 
Nimeni din voi sã nu sufere 

ca ucigaº, sau 
ca hoþ, sau 
ca fãcãtor de rele, sau 
ca unul care se amestecã în treburile altuia. 

Dimpotrivã, 
dacã suferã pentru cã este creºtin, 
           sã nu-i fie ruºine, 
           ci sã proslãveascã pe Dumnezeu pentru numele acesta. 

ADEVÃRUL APROFUNDAT ªI APLICAT
Harul în adâncime ºi în acþiune (Ezra 7:10; Iacov 1:25)

Având în vedere încheierea cu „Amin” din versetul 11 ºi începutul 
versetului 12 cu „preaiubiþilor”, se poate considera cã Petru a 
încheiat o parte a epistolei ºi a începeput o altã parte, însã citind 
conþinutul pãrþii care începe, realizãm cã nu este diferit de cel 
anterior. Petru a vorbit despre suferinþa credincioºilor încã din 
primul capitol, iar în acest pasaj continuã sã vorbeascã despre 
„încercarea de foc din mijlocul vostru”. Se poate înþelege cã pânã la 
4:11 Petru a vorbit despre suferinþa aceasta a credincioºilor în mod 
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general ºi ipotetic, iar acum se referã la o încercare specificã cu care 
se confruntau în acel moment destinatarii sãi. De asemenea, trebuie 
sã ne aducem aminte cã Petru se adreseazã în aceastã epistolã 
creºtinilor din zece sau chiar mai multe biserici din Asia Micã (vezi 
1:1). 

Petru  numeºte  necazul  
specific prin care trecea 
biserica încercarea de foc. 
Asta ne duce cu gândul ºi la 
menþiunea din primul capitol 
în care vorbeºte despre 
purificarea credinþei prin 
cuptorul suferinþei, la fel cum 
aurul este purificat prin foc. 
Aceeaºi idee se regãseºte în 
Proverbe 27:21. Petru le dã 
scopul cu care a venit  
încercarea, ca sã vã încerce, 
adicã sã vã testeze, sã probeze 
calitatea credinþei voastre.  

Petru este consecvent înþelegerii 
sale, conform cãreia întâi vin 
patimile ºi apoi slava (1:11, 5:10). 
Bucuria în suferinþã este posibilã 
doar dacã reuºim sã vedem dincolo 
de ea (Evrei 12:2). Te bucuri când 
împãrtãºeºti din patimile lui Hristos, 
ºtiind cã te vei bucura ºi la arãtarea 
slavei Lui. Când vorbim de suferinþã 
este important sã ºtim pentru cine 
suferim ºi cu ce rost. Bucuria la care 
se referã Petru aici este cea 
menþionatã în 1:6, acea bucurie 
spiritualã, bucurie în Domnul. Un 
exemplu concret de suferinþã este 
batjocura pentru Numele lui 
Hristos. Dar pentru un creºtin 

Expresia Duhul slavei face 
trimitere la norul în care 
cobora slava lui Dumnezeu 
ºi se aºeza peste cortul 
întâlnirii sau în templul lui 
D u m n e z e u .  B a t j o c u r a  
pentru numele lui Hristos 
este o confirmare cã îi 
aparþii lui Hristos, la fel cum 
coborârea norului era o 
confirmare în Vechiul 
Testament a slujitorilor lui 
Dumnezeu (vezi rãscoala lui 
Core, Datan ºi Abiram). 

Dacã vedem scopul lui Dumnezeu 
în spatele necazurilor, asta ne ajutã 
sã devenim mai puternici în 
credinþã ºi sã-i dãm mai multã slavã 
lui Dumnezeu. Dacã pierdem din 
vedere acest scop, necazurile 
devin ceva ciudat, neaºteptat ºi de 
neînþeles. Ceea ce aduce luminã în 
bezna suferinþei este tocmai 
înþelegerea ºi acceptarea scopului 
spiritual. Doar aºa putem înþelege 
bucuria la care îi îndeamnã Petru, 
în locul mirãrii. „Nu vã miraþi... 
Bucuraþi-vã!”
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aceasta este o binecuvântare, fiindcã în acel moment Duhul slavei se 
odihneºte peste el. Creºtinul este acum locul prezenþei lui 
Dumnezeu, casa duhovniceascã în care coboarã slava lui Dumnezeu. 
Trupul nostru este templul Duhului Sfânt.

Ai fost vreodatã batjocorit pentru cã eºti creºtin? Povesteºte o 
experienþã.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum te-ai simþit? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Þi s-a întâmplat ca o suferinþã sã te ajute sã te sfinþeºti ºi sã creºti în 
credinþã? Cum?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce ar trebui sã te simþi binecuvântat când eºti batjocorit pentru 
Hristos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce poþi face pentru cei care te batjocoresc?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum ai experimentat mângâierea ºi ajutorul Duhului Sfânt în 
momentele de batjocurã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce poþi face ca sã nu te ruºinezi cã eºti creºtin ºi nici sã nu dai înapoi 
când suferi batjocuri?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Petru are grijã sã avertizeze cã nu orice fel de suferinþã trebuie vãzutã 
ca o binecuvântare, ci doar suferinþa pentru numele lui Hristos. În 
versetele 15 ºi 16, el creeazã un contrast: suferinþa pentru cã eºti 
creºtin ºi suferinþa pentru cã eºti fãcãtor de rele (ucigaº, hoþ sau 
indiscret, bãgãcios). Unii creºtini pot suferi pentru cã sunt 
neînþelepþi sau chiar rãu intenþionaþi. Este o eroare sã spui cã suferi 
pentru Hristos, când tu, de fapt, suferi pentru cã te-ai amestecat „în 
treburile altuia”. Asta nu Îi face onoare lui Hristos ºi nu îþi aduce nicio 
binecuvântare, dimpotrivã, judecata ºi disciplinarea (vezi 4:17). 
Dacã cineva suferã pentru cã este creºtin, sã nu-i fie ruºine, zice 
Petru. Dacã suferã pentru altceva, din vina lui, ar trebui sã-i fie ruºine. 
Cel ce suferã pentru cã este creºtin are de ales sã se ruºineze de 
numele lui Hristos sau sã-L proslãveascã pe Dumnezeu sub numele 
acesta. Când eºti batjocorit pentru Hristos, trebuie sã acþionezi ºi sã 
rãspunzi în aºa fel încât Hristos sã fie glorificat. 

Ai suferit vreodatã pe drept consecinþele deciziilor greºite? 
Povesteºte.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În ce situaþii crezi cã poate o soþie creºtinã sã sufere pentru deciziile 
ei neînþelepte ºi sã creadã cã suferã pentru Hristos? Dã exemple.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Poþi suferi la serviciu pentru cã nu îþi faci treaba bine ºi sã crezi cã 
suferi pentru cã eºti creºtin? Argumenteazã.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum putem distinge cã suferim cu adevãrat pentru Hristos ºi nu 
pentru nechibzuinþa noastrã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 29

1 Petru 4:17-19 Judecata stã sã înceapã...

Cãci suntem în clipa când 
             judecata stã sã înceapã 
                       de la casa lui Dumnezeu. 
ªi dacã începe cu noi, 
       care va fi sfârºitul celor ce nu ascultã 
                                        de Evanghelia lui Dumnezeu? 
ªi dacã cel neprihãnit scapã cu greu, 
       ce se va face cel nelegiuit ºi cel pãcãtos? 
Aºa cã 
      cei ce suferã dupã voia lui Dumnezeu, 
                  sã-ºi încredinþeze sufletele credinciosului Ziditor, 
                 ºi sã facã ce este bine.

ADEVÃRUL APROFUNDAT ªI APLICAT
Harul în adâncime ºi în acþiune (Ezra 7:10; Iacov 1:25)

Pentru a fi înþelese corect 
versetele 17 ºi 18 trebuie puse în 
contextul lor, ºi chiar într-un 
context mai larg, al întregii 
Scripturi. Ideea generalã ar fi cã 
ceea ce se manifestã acum în 
lume este judecata lui Dumnezeu 
care pentru Bisericã înseamnã 
purificare, disciplinare, curãþire, 
creºtere (1:6, 4:12), iar pentru 
lumea care nu ascultã de 
evanghelie înseamnã condamnare. 

Unii cercetãtori biblici interpreteazã acest pasaj prin prisma a douã 
pasaje din Vechiul Testament, ºi anume Ezechiel 9 ºi Maleahi 3. În 
Vechiul Testament expresia casa lui Dumnezeu se referã de 
fiecare datã la clãdirea templului ºi nu la poporul lui Dumnezeu care 

Cuvântul judecata folosit de 
Petru aici nu înseamnã în mod 
necesar „condamnarea”, ci 
este un termen cu un înþeles 
mai larg, care se poate referi la 
o judecatã cu verdict pozitiv 
sau negativ, o judecatã care are 
de a face cu disciplinarea, la fel 
de bine ca ºi cu condamnarea. 
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vine în templu. În Ezechiel 9 avem imaginea îngerilor chemaþi sã 
pedepseascã Ierusalimul. Înainte însã de a trimite pedeapsa, 
Dumnezeu îi pecetluieºte cu un semn pe frunte pe oamenii care 
suspinã ºi gem din pricina pãcatelor care se sãvârºesc în Ierusalim. 
Dupã aceea le dã poruncã îngerilor sã nimiceascã ºi le spune „sã nu 
vã atingeþi de niciunul din cei care au semnul pe frunte. Începeþi însã 
cu Locaºul meu cel sfânt”. Este aceeaºi expresie folositã ºi de Petru, a 
judecãþii care începe de la casa lui Dumnezeu. ªi 1 Petru 4:17 ºi 
Ezechiel 9:6 menþioneazã slava lui Dumnezeu înainte ºi dupã aceastã 
judecatã (1Petru 4:14 ºi 5:1; Ezechiel 9:3 ºi 10:4). Judecata din 
Ezechiel începe cu bãtrânii, iar Petru îºi continuã textul epistolei 
adresându-se bãtrânilor (prezbiterilor). 

Se poate ca în mintea lui Petru sã fi fost aceastã imagine a judecãþii 
din Ezechiel 9 când a scris acest pasaj, indicând cã judecata lui 
Dumnezeu începe cu casa lui Dumnezeu, care acum este Biserica, cu 
bãtrânii casei lui Dumnezeu, care acum sunt prezbiterii, ºi continuã 
cu cei din afara Bisericii. Pentru Bisericã, judecata lui Dumnezeu 
înseamnã încercare de foc, care curãþeºte poporul lui Dumnezeu, 
dar nu-l distruge. 

Cum se manifestã judecata lui Dumnezeu în Bisericã astãzi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce rol are disciplinarea în biserica localã?  (Ioan 15:1-2; 1 Corinteni 
4:18-5:13)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În ce constã disciplinarea biblicã?

Matei 18:15-17
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2 Tesaloniceni 3:6-15
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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1 Corinteni 11:28-32
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Evrei 12:4-11
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Galateni 6:1-4
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2 Corinteni 2:5-11
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Prin cine disciplineazã Hristos în biserica localã? (Tit 1:12-13;             
2 Timotei 4:1-2; 1 Tesaloniceni 5:14)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Aceastã imagine a judecãþii care începe de la casa lui Dumnezeu îºi 
mai gãseºte un corespondent în Vechiul Testament, respectiv 
Maleahi 3. În acest pasaj apar expresiile „templul”, „solul 
legãmântului”, „curãþire prin foc”, „judecatã”, „curãþirea fiilor lui 
Levi”. Atât limbajul, cât ºi conceptele lui Petru par a fi inspirate din 
aceste douã pasaje din Vechiul Testament. Domnul Însuºi acþioneazã 
ca unul care purificã prin foc pe preoþii Lui, astfel încât sã aducã 
jertfe plãcute lui Dumnezeu. Apoi judecata care începe cu casa lui 
Dumnezeu trece la necredincioºi, dar nu ca un foc purificator, ci ca o 
judecatã de condamnare, exact ceea ce Petru spune în versetul 17.  

Dacã destinatarii lui Petru se întrebau ce se întâmplã oare cu lumea 
aceasta, de ce suferim noi, cei credincioºi, iar cei necredincioºi o duc 
bine, Petru le rãspunde: Lumea aceasta este sub judecata lui 
Dumnezeu deja, judecatã care a început cu voi, casa lui Dumnezeu, 
ca testare ºi purificare a credinþei ºi se va continua cu judecarea celor 
necredincioºi ºi condamnarea lor definitivã. Aºa cã nu trebuie sã vã 
miraþi, zice Petru, de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a 
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venit peste voi, ca sã vã încerce. Duhul slavei care este mesagerul lui 
Dumnezeu în mijlocul vostru se odihneºte peste voi, aºa cã bucuraþi-
vã în prezenþa Lui. Iar în ce-i priveºte pe cei care vã fac sã suferiþi, staþi 
fãrã teamã cã vor ajunge sub judecata lui Dumnezeu. Versetul 18 este 
citat din Proverbe 11:31. Focul sfinþeniei lui Dumnezeu este aºa de 
puternic, încât chiar ºi cel drept, cel credincios simte durere în 
procesul de disciplinare. Pe când cel pãcãtos va simþi nimicirea 
eternã prin acelaºi foc al sfinþeniei divine. 

Cautã pasaje din Noul Testament care vorbesc despre judecata celor 
necredincioºi? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este scopul acestei judecãþi a necredincioºilor? (Matei 25:31-
46)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum poþi scãpa de judecata lui Dumnezeu care aduce condamnarea 
finalã? (Ioan 5:24)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Concluzia lui Petru este una dublã pentru cei ce suferã dupã voia lui 
Dumnezeu: sã-ºi încredinþeze sufletul credinciosului Ziditor, pe de o 
parte, ºi sã facã binele, de cealaltã 
parte. În relaþie cu Dumnezeu, 
credinciosul care suferã trebuie sã 
aibã încredere cã Dumnezeu este 
credincios ºi nu îngãduie o 
încercare mai mare decât poate 
suporta ºi, de asemenea, are un 
scop bun în suferinþã ºi nu unul 
distructiv. În relaþie cu cei care îi 
fac rãul, credinciosul trebuie sã 
rãspundã cu bine. Aceastã imagine a lui Isus pe cruce corelatã cu 

Avem aici imaginea lui Isus 
de pe cruce (vezi Luca 
23:46) în care, în timp ce 
suferea  dupã voia  lu i  
Dumnezeu, Isus spune douã 
lucruri: „Tatã, în mâinile Tale 
Îmi încredinþez duhul!” ºi 
„Tatã, iartã-i cã nu ºtiu ce fac!” 
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expresia „sã-ºi încredinþeze sufletul” transmite ideea cã sufletul 
credinciosului continuã sã trãiascã chiar ºi dupã ce trupul este 
distrus. Aceasta este perspectiva adecvatã din care putem înþelege 
rostul suferinþei temporare. 

Ce înseamnã în contextul suferinþei cã Dumnezeu este credinciosul 
Ziditor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum pot sã-mi încredinþez sufletul în mâna Lui? (Cf. Psalm 37:3-13; 
Luca 23:46)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce se întâmplã dacã nu-mi încredinþez sufletul în mâna Domnului 
atunci când sufãr, ci încerc sã gestionez singur situaþia? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce bine pot face pentru cei care mã batjocoresc?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum gãsim resurse sã-i iertãm pe cei ce ne produc suferinþã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce rol are credinþa în viaþa veºnicã în gestionarea nedreptãþilor de pe 
pãmânt?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În ce fel ne ajutã promisiunea rãsplãtirii veºnice atunci când avem de 
pierdut pentru credinþa noastrã în Hristos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ADEVÃRUL PROCLAMAT
Harul în adunare

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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