
1 Petru 4.1-6 – Mentalitatea lui Hristos în suferinţă  

1 Petru 4:1 "Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. 

Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit 

în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge, în adevăr, 

că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri 

şi în slujiri idoleşti neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop 

de desfrâu şi vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să judece viii şi 

morţii. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia şi celor morţi, pentru ca să fie 

judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh." 

 

1. Modelul mentalităţii: „Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup” 

2. Modelarea mentalității: „înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire”  

3. Motivarea mentalității:  

a. Acceptarea principiului prezent: 

i. Experimentarea suferinței: „Căci cel ce a pătimit în trup” 

ii. Efectele suferinței:  

(i) Terminarea purtării păcătoase: „a sfârşit-o cu păcatul” 

(ii) Trăirea plăcută lui Dumnezeu: 

- Perioada: „pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup” 

- Purtarea:  

- „să nu mai trăiască după poftele oamenilor”  

- „ci după voia lui Dumnezeu” 

 b. Abandonarea practicii trecute:  

i. Renunțarea credincioșilor: „Ajunge, în adevăr că în trecut” 

i. Principiul: „ aţi făcut voia neamurilor”  

ii. Păcatele: „şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în 

slujiri idoleşti neîngăduite” 

ii. Reacția păgânilor:   

i. Uimirea: „De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de 

desfrâu”. 

 ii. Batjocorirea: „şi vă batjocoresc” 

iii. Răspunsul lui Dumnezeu:  



(i) Afirmarea judecății: „Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să 

judece viii şi morţii.” 

(ii) Atestarea judecății: „Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia 

şi celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după 

Dumnezeu în duh." 

- Standardul judecății: „în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și 

celor morți”. Predicarea Evangheliei stabilește destinația finală a 

necredincioșilor datorită răspunsului lor față de ea. Faptul că ei au murit 

nu face nici o diferență deoarece judecata va fi „în duh” – în lumea 

spirituală.  

- Sfera vieții judecate:  „pentru ca să fie judecați ca oameni în trup”. 

Expresia „în trup” se referă la viața de pe pământ a celor necredincioși – 

parte a vieții care constituie motivul pentru care ei se află la judecată și 

parte a vieții din care Dumnezeu ia lucrurile care sunt judecate.  

- Sfera vieții în care sunt judecați: „dar să trăiască după Dumnezeu în 

duh.” Ei sunt vii din punct de vedere al duhurilor lor, tocmai pentru ca să 

poată fi judecați înaintea lui Dumnezeu. În acest sens se poate spune că 

„trăiesc după Dumnezeu”.  

 


