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Părtășia cu cei ce iubesc pe Isus  
Textul de bază: 1 Petru 4: 7 - 11 

 

Întroducere: 
 

Există multe vorbe depre creștinii nou-testamentali 
• Una sună așa: „Dacă părtășia bisericilor creștine nu este de un mai înalt 

nivel decât părtășia între alte organizații pe acest glob, atunci poate să 
vorbească despre dragostea lui Dumnezeu până îi doare gâtul, tot nu îi 
ascultă nimeni.“ 

• Aici e vorba de aprecierea vizibilă a bisericii din parte lumii 
• Lumea cere dela Biserica celor Răscumpărați o altă părtășie decât cea 

obijnuită 
 

Și Isus cere dela noi acelaș lucru: 
Ioan 13: 35 

„Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea 

dragoste unii pentru alții.“  
 

Semnele unei părtășii 
• În primul rând foate multe interese în comun 
• Calea, forma de prezentare, țelul și conținutul sunt identice 
• Evanghelistul Anton Schulte a spus odată: „Singura posibilitate de 

evanghelizare în secolul nostru este: Înființarea a sute de Biserici noi în 
comunele noastre, în care să se propovăduiască  Dumnezeul cel Viu.“ 

 

Omenirea caută părtășire 
• Ofertele pământești lasă un gol în sufletul omului 
• Toate activitățiile moderne liniștesc numai prezentul 
• Dar Biblia ne oferă o părtășie care depășește viziunea omului 

 

Părtășia: Vegheați în vederea rugăciunii 
 

Această chemare și îndrumare nu este ceva nou pentru noi 
• Nu este așa: Toți dăm din cap, dar timp nu prea avem 
• Toți recunoaștem necesitatea, dar în viața noastră de toate zilele nu prea 

funcționează, sau poate chiar deloc 
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Apostolul Petru ne îndeamnă „să fim înțelepți“ 
1 Petru 4: 7 

„Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți dar, și vegheați în 

vederea rugăciunii.“ 

• țe-ai gândit vreodată, ce vei spune Domnului? 
• Te-ai întrebat odată, care ar fi cea mai potrivită oră în cursul zilei? 
• Ai analizat deja odată prioritățile tale dintr'o zi? 
• Oare nu au toți 24 de ore la dispoziție, sau 7 zile pe săptămână? 
• Dacă fiecare din noi are o scuză, atuncia cine se mai roagă? 

 

Dar înțelept înseamnă și privegetor, cumpătat 
Tit 2: 2 și 6 

„Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, 

sănătoți în credință, în dragoste, în răbdare. 

Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați.“ 
 

• Cumpătat este contrariul dela entuziasmat, înbătat, desfătat 
• Biblia nu vorbește de înbătare cu băuturi spiritoase 
• Înbătat poți fi de convingerea ta, că poți realiza toate lucrurile fără 

ajutorul altuia și chiar fără ajutorul Domnului 
• Dacă ești convins că ești cel mai bun și știi totul 
• Și lucrul acesta se întâmpă adesea chiar și în bisericile noastre 

 

Legați viața și deciziile voastre de rugăciunea voastră 
• Apostolul Petru nu se leagă de cei, care se roagă ceva mai puțin 
• El se leagă de cei, care sunt așa de încântați de voința și puterea lor 

proprie, încât nu mai simt necesitatea de a se consulta cu Domnul 
 

Rugăciunea noastră joacă un mare rol în viitorul bisericii dar și a acestei 
lumi 

1 Petru 4: 7 

„Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape.“ 
 

• Nu a greșit Petru acum 2000 de ani, când vorbea de sfârșitul lumii? 
• Și Iacov ne îndeamnă să fim pregătiți pentru venirea Domnului 

Iacov 5: 7 - 8 

„Fiți dar îndelung răbdător, fraților, până la venirea Domnului. Iată că 

plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, și o așteaptă cu răbdare, 

până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdător, 

întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.“ 
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• Răutatea și falsul în lumea aceasta se înmulțește vizibil și intră până în 
bisericile noastre 

• Oare, se poate, ca un colaborator binecuvântat din Biserica Domnului, 
dintr-o zi pe alta cade din credință și se desparte de ea? 

• Oare, se poate, ca un slujitor a Cuvântului lui Dumnezeu cade în dintr-o 
clipă în alta în păcat și-ș pierde Binecuvântarea Domnului? 

• Biblia cere să fim cumpătați, adică să recunoaștem, că Satana are intenția 
să distrugă Biserica Domnului și cu aceaste și pe cei, care stau în fruntea 
Ei 

• Ne-am rugat noi pentru ei, ca Domnul să le păzească de cel rău? 
 

Fără dragoste, totul este zadar 
 

Ce se întâmplă, dacă într-o Biserică nu există dragoste? 
• Dacă susțin, că numai credința mea este cea adevărată? 
• Dacă părerea mea este singura bază de părtășie! 
• Dacă mergea după credință, eu ar trebuia să fiu primul! 
• Chiar și ucenicii aveau această problemă, și Petru era expert: 

Matei 19: 27 

Atunci Petru a luat cuvântul, și I-a zis (lui Isus): „Iată că noi am lăsat 

tot, și Te-am urmat; ce răsplată vom avea?“ 

 

Apostolul Petru vorbește de o dragoste ferbinte 
1 Petru 4: 8 

„Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, . . .“ 

 

• Aici nu e vorba de un simț plăcut și cald în jurul inimii 
• Nici cazul de scuze: „Eu sunt un typ mai rece, nu așa de impulsiv“ 
• Aici e vorba de o decizie: „Întâi vine fratele, și la urmă eu!“ 
• „Întâi bucuria lui să fie mare, abea atunci a mea!“ 
• „Întâi bunăstarea lui, abea atunci a mea!“ 
• „Întâi părerea lui (chiar și cea teologică), atunci a mea!“ 
• Dacă nu se îndeplinesc aceste condiții, nici partea a doua a versetului citit 

nu se va îndeplini. 
 

Dragostea e mai tare decât sentința de moarte 
1 Petru 4: 8 

„ . . . căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.“ 
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• Omul care păcătuește nu are drept la Viața Vecinică 
• Păcatul desparte pe omul păcătos de Dumnezeul Sfânt 
• Cum am judeca noi, dacă un membru a Bisericii noastre s'ar purta ca 

Petru: De trei ori se lepădă de Isus 
• Nu l-am pune noi pentru un timp de, sub disciplina bisericii? 
• Dar Isus îl împuternicește și îi încredințează și miei, și oile 

 

Serv, care servește pe cel iubit 
 
Dumnezeu cere ca să practicăm darurile primite de la El 

• Una din aceste daruri este de a fi ospital și primitor de oaspeți 
• Întrebarea este numai, dacă această atitudine este cerută numai de către 

cei ce iubesc pe Isus? 
• Biblia ne dă un răspuns detailat: Toate aceste lucruri să fie „spre Slava 

Lui“ 
1 Petru 4: 11 

„Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă 

slujește cineva, să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: 

pentruca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Cristos, a 

cărui este slava și puterea în vecii vecilor! Amin.“ 

 

Nu felul darului contează, ci scopul întrebuințării 
• Multe daruri au o vizibilitate uriașă și sunt din cauza aceasta mult mai 

apreciate, decât cele mai ascunse sau poate chiar invizibile 
• Deodată se naște o invidie asupra unori daruri, pe care le are altul 
• Firea omului este, ca să nu fie niciodată mulțumită 
• Pavel astfel mărturisește:  

2 Corinteni 12: 7 - 9 

Și ca să nu mă aflu de mândrie, din pricina acestor descoperiri, mi-a fost 

pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, și să mă 

înpiedece să mă îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Și El 

mi-a zis: „Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune 

este făcută desăvârșită.“ Deci mă voi lăuda mult mai bucuros  cu 

slăbiciunile mele, pentruca puterea lui Cristos să rămână în mine.“ 

 
A m i n 


