
1 Petru 4.12-19 – Atitudinile faţă de persecuţie  

 

I. Bucurie, nu mirare (v.12-13) 

1 Petru 4:12-13 "Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi 

ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de 

patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui." 

1. Porunca negativă: „nu vă miraţi” 

 a. Descrierea încercării: „încercarea de foc” 

 b. Localizarea încercării: „din mijlocul vostru” 

 c. Scopul încercării: „care a venit peste voi ca să vă încerce” 

 d. Perspectiva încercării: „ca de ceva ciudat care a dat peste voi” 

2. Porunca pozitivă: „bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă 

înveseliţi şi la arătarea slavei Lui”. 

 

II. Fericire (v.14) 

1 Petru 4:14 "Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul 

lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi." 

1. Manifestarea poruncii: „ferice de voi!” (două circumstanțe) 

 a. Huiduirea: „Dacă sunteţi batjocoriţi” 

 b. Hristos: „pentru Numele lui Hristos” 

2. Motivarea poruncii: „Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi” (două 

caracteristici) 

 a. Duhul Slavei 

 b. Duhul lui Dumnezeu 

 

III. Proslăvire nu ruşine (v.15-16) 

1 Petru 4:15 "Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se 

amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să 

proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de 

la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui 

Dumnezeu?" 



I. Manifestarea poruncii 

1. Suferința pentru rău: „Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, 

sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.” (patru păcate) 

 a. Ucidere 

 b. Hoție 

 c. Facere de rele  

 d. Amestecare în treburile altuia 

2. Suferința pentru bine: „Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să 

proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta” 

 a. Curaj: „să nu-i fie ruşine” 

 b. Proslăvire: „ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta” 

II. Motivarea poruncii: (două faze ale judecății) 

1. Faza primară: „Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu.  

2. Faza secundară: „Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui 

Dumnezeu?" 

 

 


