1 Petru 4-7+11 –
Titlu : Pe ultima suta de metri/ numaratoarea inversa o inceput:
Imi place ca Apostolul Petru ne ajuta sa intelegem cateva lucruri
1 trezeste sentimentele noastre spirituale si ne indreapta ochii si inima catre cer,, spre
venirea Domnului care este asa de aproape: Iata eu vin curand si rasplata me este cu
mine
2 ne ajuta sa intelegem: toate sunt trecatoare si ca nimic nu trebuie sa castige inima
noastra, nimic din ce este pe acest pamant sa puna stapanire pe noi, astfel incat sa
fim luati prin surprindere
- Pt ca suntem pe ultima suta de metri : Inca mai este timp sa ne schimbam, este timp
sa evaluam dragostea noastra, alergarea noastra, umblarea noastra, slujirea si
ospitalitatea noastra
- Pt ca suntem pe ultima suta de metri : Apostolul Petru trage un semnal de alarma,
sfarsitul este aproape, am face bine sa ne punem viata in ordine si sa nu mai traim la
intamplare
Haideti sa vedem ce trebuie sa facem cand suntem pe ultima suta de metri. Cateva alegeri
1- Nu intra in panica – cauta ajutorul in rugaciune, Vers 7- fiti intelepti si vegheati in
vederea rugaciunii : Apostolul Petru ne da solutia pt a nu intra in panica, pt a nu fi
batuti de vant inoace si incolo,- pt a nu fi descurajati
- roagate, cautal pe D-zeu, ramai conectat cu cerul,lipesteti inima de cer
- rugaciunea va alunga panica din inima ta,teama de necunoscut si frica ce pandeste la
inima noastra
- rugaciunea te va ajuta sa gandesti limpede, sa fi un om intelept in aceste vremuri, sa
stai langa familia ta, sa nu te ratacesti, sa gandesti curat si sa fi un om responsabil.
- Prin rugaciune declaram ca nu putem nimic fara D-zeu – Ioan 15-5
- Prin rugaciune declaram ca suntem dependenti de D-zeu- Ps 124- de nar fi fost
Domnul
- In rugaciune gasim intelepciunea lui D-zeu pt fiecare zi, : Iacov 1-5 : daca cuiva i
lipseste intelepciunea sa se roage
- Efeseni 6-18- faceti in toata vremea prin duhul tot felul de rugaciunii si cereri si
vegheatai la aceasta prin rugaciune pt toti sfintii
- Vorbeste cu D-zeu in fiecare zi a vietii tale
- Diavolul va incerca sa te induca in eroare, sa aduca panica, si confuzie, sa dilueze
lucrurile in asa fel sa fim pacaliti:
- Pt unii rug este volanul in aceasta viata pt altii, este roata de rezerva, Cerul este plin
de raspunsuri la rugaciunile noastre care nimeni nu a indraznit sa le faca, rugaciunea
este unitatea de masura a dragostei , este cheia diminetii si zavorul serii

-

Acum ca sfarsitul este aproape , ca suntem pe ultima suta de metri Petrece timp in
rugaciune – stai conectat,cu Duhul Sfant

2 nu lasa ca greselile altora sa-ti raceasca dragostea- vers 8- acum ca sfarsitul este aproape,
ca suntem pe ultima suta de metri, iubitiva cu o dragoste fierbinte, caci dragostea acopera o
sumedenie de pacate
-

-

-

-

-

D-zeu doreste ca fiecare dintre noi sa iubim dar nu doar din gura, nu doar cu vorbe,
din inertie , din viteza ci dragostea treb sa fie una fierbinte, o dragoste care se arata
o dragoste ce acopera ,
In ultima perioada se intampla ca foarte usor dragostea frateasca, dragostea pe care
D-zeu doreste sa o avem pt fratii nostri se raceste, scade, si intr-un final dispare. De
ce?
Nu intelegem nevoia dragostei- toti avem nevoie de dragoste, toti trebuie sa primim
dragoste, si sa oferim dragoste
Nu intelegem ca dragostea este superioara- ea nu va pierii niciodata, Proroocile
vor, inceta, limbile se vor sfarsi , dar dragostea nu va pierii niciodata, iar atunci cand
alegem sa iubim noi vom fi la un alt nivel, vom fi superiori celor celor care ne gresesc
Nu intelegem definirea dragostei- nu se lauda, nu se poarta necuviincios, nu cauta
folosul sau,nu se manie, nu se gandeste la rau,se bucura de adevar, acopera totul,
crede totul, nadajduieste totul, sufera totul
Dragostea este personala- ti se cere tie sa iubesti, iar tu vei tras la raspundere de
modul in care tiai aratat dragostea sau nu
Dragostea trebuie sa se repete - ni se cere sa aratam dragoste ori de cate ori ne
greseste cineva, pt ca astazi gresesti tu, maine voi gresi eu
Va dau o noua porunca: sa va iubiti unii pe alti asa cum vam iubit eu, caci prin asta
vor cunoaste ca sunteti ucenicii mei, daca va veti iubi unii pe alti

3-nu mai murmura deschideti inima si casa – vers 9- fiti primitori de oaspeti intre voi
dar fara cartire. Fa ca dragostea pt aproapele tau sa fie una practica: daca spui ca-l
iubesti, dai si o ciorba, demonstreaza-i practic ca-ti pasa, si ca esti un urmas al lui Hristos.
-

-

-

Biblia are foarte multe lucruri de spus despre ospitalitate:-cateva exemple
Laban a aratat o ospitate fantastica fata de robii lui Avraam
Iosif a aratat o ospitalitate fantastica fata de fratii lui in Egipt cand au venit dupa
grau: lea pus argintul in saci, a doua oara ia pus la masa in casa lui si a mancat
impreuna cu ei, cu toate ca acestia erau fratii care lau vandut,
In cartea Iosua vedem cum o femeie pe nume Rahav sia pus viata in pericol pt ca sia
deschis inima si casa pt Iscoadele trimise de Iosua
Sunamita de pe vremea lui Elisei era o femeie bogata dornica sa ajute, si spune lui
Elisei: Ori de cate ori vei trece prin tinutul acesta vino de manaca la mine, ba mai
mult, ia construit o odaie unde sa doarma
Iov biblia spune despre el ca era tatl strainilor

Cateva definitii la ospitalitate:
-

placerea de a avea musafirii,
o atitudine binevoitoare fata de cei de langa tine.
Bucuria de a folosi bunurile trecatoare pt a dobandi prietenii care sa dureze vesnic

Acest sfat este bine venit, in vremuri de prigoana, in vremuri in care totul este pe sfarsite,
bani sunt pe sfarsit, camara se goleste
Cateva scuze pe care le gasim sa nu fim primitori de oaspeti
-

Nu avem conditii- acasa la noi nu avem loc, deja suntem noi prea multi unde sa mai
vina si pastorul la masa,
Este scump – nu prea avem ce sa impartim noi, apoi sa mai chemam pe cineva
Nu ne cunoastem asa de bine – cum pot sa chem pe cineva la mine daca nu-l cunosc
Oameni care vreau sa-i invit sunt pretentiosiTrebuie sa mergem in alta parte, nu sunt pregatit, nu am nimic pregatit

Cand suntem primitori de oaspeti trebuie sa intelegem cateva lucruri:

-

-

Casa noastra trebuie sa fie un instrument al evanghelizarii, cand vin fratii mei pe la
mine, sau orcine , ei treb sa vada ca in aceasta casa se multumeste Domnului pt
mancare
Locul unde musafirul declara ca este ceva diferit in acest loc- Aici domneste D-zeu,
aici noi , ne rugam, cantam, avem grup speranta
Casa noastra este un mijloc prin care sa slujim oamenilor

Evrei:13-2 sa nu dati uitarii primirea de oaspeti caci unii prin ea au gazduit fara sa stie pe
ingeri
Rom 12 -13- ajutati pe frati cand sunt in nevoie, fiti primitopri de oaspeti.
Ospitatalitatea- ne ajuta sa traim in libertate, ne ajuta sa ne sprijinim unul pe celalalt
4-nu tine pt tine ce nu este al tau, dar ti sa dat spre folosul altora- vers10-11 acum ca totul
este pe sfarsite, suntem chemati sa slujim :
Acum mai mult ca niciodata lucrarea are de suferi , bisericile sunt din ce in ce mai jefuite de
cel rau pt ca nu mai vrem sau nu mai putem sa stam la dispozitia Domnului.
-

Sa slujim cu darul pe care il avem de la Domnul
Sa slujim dupa puterea pe care am primit-o de la Domnul
Sa slujim pt ca altii au nevoie de slujirea ta- suntem un trup si avem nev unii de altii
Sa slujim pt ca D-zeu ne va cere socoteala de darul pe care ni la dat

-

Motivul pt care ai acest dar - D-zeu trebuie sa primeasca toata gloria si toata slava

Matei 25-31-45- Oameni buni sfaristul tuturor lucrurilor este aproape, Domnul vine curand,
-

Haideti sa intelegem ca D-zeu vrea sa ne rugam, sa fim conectati cu cerul
Sa avem o dragoste fierbinte unii pt alti pt ca dragostea acopera o sumedenie de
pacate
Sa fim primitori de oaspeti fara cartiri, sa ne deschidem inimile si casele pt cei din jur.
Sa nu uitam sa slujim cu darul pe care D-zeu ne-a dat fiecaruia dintre noi

Ce faci cu darul tau? Il investesti sau il risipesti? Cum iti folosesti darul ? primeste D-zeu
toata gloria sau tu esti in centrul atentiei?

