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Versete călăuzitoare: 1 Petru 2

Versetul 1

1 Petru 2.1: Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de
pizmă și de clevetire.

Apostolul Pavel scrie celor sfinți și credincioși din Efes și din Colose că ei s-au dezbrăcat de
omul cel veci și s-au îmbrăcat cu omul cel nou (Efeseni 4.22-24 „(4:22) că, în ceea ce priveşte purtarea
de mai înainte, v-aţi dezbrăcat de omul vostru cel vechi, care se strică prin poftele înşelătoare; (4:23) şi sunteţi înnoiţi în
duhul minţii voastre; (4:24) şi v-aţi îmbrăcat în omul cel nou, care este creat după Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia
adevărului.“; Coloseni 3.9-11 „(3:9) Nu vă minţiţi unii pe alţii, pentru că v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele
lui (3:10) şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte în cunoştinţă, după chipul Celui care l-a creat, (3:11) unde nu este
grec şi iudeu, circumcizie şi necircumcizie, barbar, scit, rob, liber, ci Hristos este totul şi în toţi.“). Același adevăr
ni l-a prezentat Petru în ultimele versete ale capitolului 1, ce-i drept, nu ca principiu, așa cum a
făcut Pavel, ci mai mult practic, așa cum o face mereu în această epistolă. Și este adevărat,
această chestiune este un punct de cotitură în viața unui credincios. De fapt abia atunci
începe viața de creștin. Nu că pocăința și nașterea din nou au loc abia după aceea. Dar
sufletul vede abia atunci că a fost răstignit împreună cu Hristos și omul cel vechi a fost
înlăturat pentru totdeauna dinaintea ochilor lui Dumnezeu, și că Dumnezeu îl vede acum în
natura nouă, pe care a primit-o prin nașterea din nou.

Înainte de a ne întoarce la Dumnezeu eram în carne (în firea pământească – Romani 7.5 „(7:5)

Pentru că, atunci când eram în carne, pasiunile păcatelor care erau prin lege lucrau în mădularele noastre spre a
aduce rod pentru moarte;“). După nașterea noastră din nou nu am mai fost în carne, dar am fost
carnali (firești – Romani 7.14 „(7:14) Pentru că ştim că legea este spirituală, dar eu sunt carnal, vândut
păcatului.“). Am primit o viață nouă, care poartă caracterul Aceluia care i-a dat naștere, acesta
este Duhul Sfânt (Ioan 3.6 „(3:6) Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duhul este duh.“).
Dar gândurile noastre și felul nostru de a gândi nu au fost în totul potrivit cu Duhul. Înainte de
întoarcerea noastră la Dumnezeu am făcut totul, ca să satisfacem firea noastră. După
întoarcerea noastră la Dumnezeu, natura noastră cea nouă dorea să slujească lui Dumnezeu.
Am văzut că am făcut foarte multe păcate. Nu mai doream să păcătuim și am încercat să ne
îmbunătățim. Firea noastră nu mai trebuia să păcătuiască.

Domnul nu ne-a sprijinit în această luptă. El Însuși a pus firea (carnea) la încercare în toate
privințele și a găsit-o desăvârșit de stricată și incorigibil de rea. Ne-a comunicat aceasta prin
Cuvântul Său, dar noi n-am crezut. Dar Domnul nu ne poate ajuta într-o luptă a necredinței.
Dar El a călăuzit această luptă în așa fel, că noi am cunoscut firea așa cum este și ne-a făcut,
în ceea ce privește starea noastră, să ne încredem numai în El și în lucrarea Lui.

Dacă privim la noi înșine, așa cum am fost de la natură, nu găsim nici un punct în care ochiul
nostru să se poată odihni având cea mai mică satisfacție. Omul vechi s-a stricat după
plăcerile înșelătoare (Efeseni 4.22 „(4:22) că, în ceea ce priveşte purtarea de mai înainte, v-aţi dezbrăcat de
omul vostru cel vechi, care se strică prin poftele înşelătoare;“ ). Cât de îngrozitor este să apari înaintea
Dumnezeului sfânt și drept ca unul care te-ai făcut una cu acest om vechi. Aceasta te poate
duce în cea mai adâncă deznădejde a sufletului. Vedem aceasta din strigătul: »O, nenorocitul
de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?« (Romani 7.24 „(7:24) O, nenorocit om ce sunt!
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Cine mă va elibera din acest trup al morţii?“). În această stare vrea Domnul să aducă sufletul, ca astfel
să poată înțelege răspunsul lui Dumnezeu, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună
cu Hristos și de aceea Dumnezeu ne vede numai în natura nouă, pe care am primit-o prin
nașterea din nou. Atunci vom ști că nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în
Hristos (Romani 8.1 „(8:1) Deci acum nu este nici o condamnare pentru cei în Hristos Isus.“). Și noi ocupăm
poziția de a fi morți împreună cu Hristos (Romani 6.2-11). Noi ne-am dezbrăcat de omul cel
vechi și ne-am îmbrăcat cu omul cel nou, creat de Dumnezeu într-o sfințenie și neprihănire
adevărată; vedem că acesta este caracterul nostru adevărat și ne vedem puși în felul acesta
înaintea feței lui Dumnezeu. Dumnezeu Își pune pecetea pe noi, ca semn al recunoașterii că
suntem în totul din El, dându-ne Duhul Sfânt (2 Corinteni 1.21-22 „(1:21) Iar Cel care ne întăreşte
împreună cu voi în Hristos şi ne-a uns este Dumnezeu, (1:22) care ne-a şi pecetluit şi a pus arvuna Duhului în inimile
noastre.“). Atunci noi vom fi duhovnicești și în Duhul, căci gândurile noastre, felul nostru de a
gândi și poziția noastră vor fi caracterizate prin Duhul Sfânt.

Aceste lucruri sunt de mare însemnătate pentru viața practică. Da, ele sunt singura temelie pe
care se poate baza umblarea creștină. Căci numai din această poziție primim putere să
renunțăm la tot ce este legat de omul cel vechi. Această legătură o găsim atât în Epistola către
Efeseni, cât și în cea către Coloseni, și aici. Dacă m-am dezbrăcat de omul cel vechi, cum pot
să continui să mai fac faptele lui? Atunci trebuie să renunț la obiceiurile lui, la pornirile lui și la
îndemnurile lui.

Ca semn caracteristic deosebit al omului nou, Petru a numit dragostea de frați (1 Petru 1.22
„(1:22) După ce v-aţi curăţit sufletele prin ascultarea de adevăr, spre dragoste frăţească neprefăcută, iubiţi-vă cu

căldură unii pe alţii, din inimă curată,“). Atunci trebuie să renunțăm la tot ce vine de la omul veci și
împiedică exercitarea dragostei de frați. Aici sunt puse la încercare inimile noastre. Suntem
noi gata, fiecare personal, să renunțăm la tot ce împiedică acțiunea dragostei lui Dumnezeu
de a trezi în noi dragostea de frați? Sunt numite diferite lucruri care sunt în conflict cu
dragostea de frați. Suntem noi gata de a aduce o jertfă, ca să transpunem în practică adevărul
care ne este prezentat aici, și pe care îl putem admira, și pentru care ar trebui să mulțumim?

Cuvântul »dar« leagă capitolul 2 cu ultimele versete ale capitolului 1. Știm că împărțirea pe
capitole și versete nu este inspirată de Duhul Sfânt, ci a fost făcută după o mie de ani după ce
Dumnezeu a dat ultima carte a Bibliei. Și împărțirea făcută aici nu este din cele mai fericite.
Capitolul 2 ar fi trebuit să înceapă cu capitolul 1, versetul 22.

Cuvântul grecesc »lepădați dar« este un verb la forma aorist. Aceasta înseamnă că nu este o
acțiune permanentă, ci una care a avut loc odată pentru totdeauna, dar care are consecințe
permanente. Profesorul Greijdanus a scris că această acțiune a avut loc în trecut. Dar în
contextul formei de poruncă din versetul 2 vedem că este și un îndemn. De aceea mulți traduc:
»lepădați dar«. După părerea mea, nici una din traduceri nu redă exact despre ce este vorba
aici.

Înțelesul nu este, că dacă în viața noastră este răutate, înșelăciune, prefăcătorie etc., să le
lepădăm pe acestea, adică, că trebuie să le îndepărtăm din inima noastră. Suntem atenționați
să fim într-o astfel de stare, în care nu permitem unor astfel de lucruri să intre în viața noastră.
Cândva ne-am dezbrăcat de omul vechi, dar trebuie să-l ținem dezbrăcat cu faptele lui
(Efeseni 4.22 „(4:22) că, în ceea ce priveşte purtarea de mai înainte, v-aţi dezbrăcat de omul vostru cel vechi, care
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se strică prin poftele înşelătoare;“; Coloseni 3.9 „(3:9) Nu vă minţiţi unii pe alţii, pentru că v-aţi dezbrăcat de omul
cel vechi cu faptele lui“)! Cum pot să realizez prin credință că omul vechi a fost răstignit împreună
cu Hristos – deci îndepărtat de Dumnezeu prin judecată, căci nimic bun nu era în el – și apoi
să ofer principiilor lui, faptelor și felului lui de a gândi un loc în viața mea? Deci eu trebuie să
fiu într-o stare în care am îndepărtat odată pentru totdeauna lucrurile numite în versetul 1.
Când un lepros era vindecat și trebuia să fie curățit (Leviticul 14.1-9), găsim mai întâi curățirea
de bază în legătură cu sângele și cu apa vie. Această curățire era făcută de preot, și acesta îl
declara după aceea curat (Leviticul 14.7 „(14:7) Şi să stropească de şapte ori peste cel care va fi curăţit de
lepră şi să-l declare curat; şi să dea drumul păsării vii pe câmp deschis.“ ). Dar după aceea această
persoană trebuia să se spele pe sine și hainele ei și să taie tot părul corpului. După aceea era
curat. Hainele sunt un simbol al obiceiurilor și al stilului de viață al omului. Părul vorbește
despre ceea ce iese în afară din carne. El trebuia deci, nu numai să se spele (să aplice
Cuvântul lui Dumnezeu asupra lui prin judecare de sine), ci să curețe și obiceiurile și felul lui
de viață, verificându-le în baza Cuvântului lui Dumnezeu. Și în afară de aceasta, tot ce venea
din carne, chiar dacă omul firesc le considera ca o podoabă (părul capului, barba și
pleoapele), trebuia complet tuns. Aceasta trebuia s-o facă în prima și în a șaptea zi; un simbol
al unei stări permanente. După aceea era curat și putea să-și ocupe nederanjat locul în
mijlocul poporului lui Dumnezeu și să aibă parte de privilegiile lui.

Cuvântul grecesc pentru „răutate” este folosit și pentru a arăta în general toată răutatea și
stricăciunea (1 Corinteni 14.20 „(14:20) Fraţilor, nu fiţi copii la minte: ci fiţi prunci la răutate, iar la minte fiţi
maturi.“; Iacov 1.21 „(1:21) De aceea, lepădând orice necurăţie şi revărsare de răutate, primiţi cu blândeţe Cuvântul
sădit, care poate să vă mântuiască sufletele.“ ; versetul 16). Dar în contextul în care stă aici, arată
starea rea a inimii în opoziție cu dragostea aprinsă din capitolul 1, 22. Cât de nedemnă este
starea aceasta pentru un copil al lui Dumnezeu, care este Dragoste, a cărui dragoste față de
frați este dovada că a trecut din moarte la viață (1 Ioan 3.10-18). Cât de aproape este acesta
de ceea ce Scriptura numește un ucigaș.

Din cele de mai sus rezultă înșelăciunea în diversele ei forme. Și în Romani 1.29 „(1:29) fiind plini
de orice nedreptate, răutate, lăcomie, intenţii rele; plini de invidie, ucidere, ceartă, viclenie, atitudini rele; şoptitori,“
găsim cele două lucruri împreună. Același lucru îl mai găsim, între altele, în Matei 26.4 „(26:4) şi
au ţinut sfat împreună, ca să-L prindă pe Isus prin viclenie şi să-L omoare.“; 1 Tesaloniceni 2.3 „(2:3) Pentru că
îndemnul nostru nu era din rătăcire, nici din necurăţie, nici în înşelăciune;“ și 2 Corinteni 12.16 „(12:16) Fie şi aşa!
Eu nu v-am împovărat, ci, fiind iscusit, v-am luat cu iscusinţă.“ . Aici este vorba de un sentiment fals, în
care nu poți avea încredere, viclean și de o purtare care este în opoziție cu adevărul și
sinceritatea, așa cum Domnul le-a văzut la Natanael (Ioan 1.48 „(1:48) Natanael ·I-a spus: „De unde
mă cunoşti?“ Isus a răspuns şi i-a zis: „Înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut, când erai sub smochin“.“ ).
Înșelăciunea este contrariul unei ființe transparente, la care suntem chemați să fim, în
urmarea și facerea cunoscut a Aceluia în a cărui gură nu s-a găsit vicleșug (1 Petru 2.22 „(2:22)

El, care „n-a făcut păcat, nici nu s-a găsit viclenie în gura Lui“;“ ). Fiecare cuvânt al Domnului și fiecare
faptă a Lui a arătat cine era El și cum era El (Ioan 8.25 „(8:25) I-au spus deci: „Tu cine eşti?“ Isus le-a
spus: „Întocmai ceea ce vă şi spun.“). Răutatea și înșelăciunea sunt la singular, deoarece el redau
mai mult starea lăuntrică a inimii. Următoarele trei cuvinte sunt la plural, deoarece ele redau
fapte și acțiuni în care se descopere starea inimii noastre.

Prefăcătoria înseamnă: vrem să arătăm că suntem ce nu suntem și nu vrem să fim ceea ce
suntem de fapt (Galateni 2.13; Marcu 12.15 „(12:15) Dar El, cunoscându-le făţărnicia, le-a spus: „Pentru ce
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Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un dinar, ca să-l văd“.“ ). Este contrariul simplității și al sincerității. Lipsește
sinceritatea lăuntrică (vezi 1 Petru 1.22 „(1:22) După ce v-aţi curăţit sufletele prin ascultarea de adevăr, spre
dragoste frăţească neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din inimă curată,“ ). Pizma invidiază pe alți
oameni de lucrurile pe care nu le ai (Galateni 5.26) și ești ispitit să minimalizezi sau să
disprețuiești lucrurile care sunt cu adevărat bune. Ce îngrozitor, când un credincios invidiază
pe un frate sau pe o soră din cauza lucrurilor spirituale bune și de aceea le minimalizează sau
le desconsideră. Din păcate se întâlnesc și între slujitorii Domnului din aceia care au primit un
dar din partea Lui, dar care invidiază pe alții pentru darurile lor, și nu le oferă locul dat lor de
către Domnul.

În încheiere vine atenționarea de a lepăda »orice fel de clevetire«. Cât de diversificat este
acest rău. Cât de mult rău se face, deseori sub pretextul de a fi plin de râvnă pentru slava
Domnului și de a condamna răul așa cum se cuvine. Cât de des nu facem noi lucrarea lui
Satana, care este acuzatorul fraților și un mincinos de la început (Apocalipsa 12.10 „(12:10) Şi am
auzit un glas puternic în cer, spunând: „Acum a venit mântuirea şi puterea şi Împărăţia Dumnezeului nostru şi
autoritatea Hristosului Său; pentru că a fost aruncat afară acuzatorul fraţilor noştri, cel care-i acuza înaintea
Dumnezeului nostru zi şi noapte;“). Nu este greu să găsești greșeli și slăbiciuni la frați și la surori.
Pentru aceasta nu ai nevoie de microscop. Dar le venim în ajutor, vorbind cu ei despre aceste
lucruri? Dacă vom încerca să scoatem mai întâi bârna din ochiul nostru, mult timp nu vom
simți nevoia să vorbim despre așchia din ochii celorlalți (Matei 7.1-5 „(7:1) Nu judecaţi, ca să nu fiţi
judecaţi; (7:2) deoarece, cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. (7:3) Dar de
ce vezi paiul care este în ochiul fratelui tău, şi nu zăreşti bârna care este în ochiul tău? (7:4) Sau cum vei spune fratelui
tău: «Lasă să scot paiul din ochiul tău», şi, iată, bârna este în ochiul tău? (7:5) Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul
tău şi atunci vei vedea limpede să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.“ ). Și pe lângă aceasta vom face
experiența de felul în care putem să fim de ajutor fraților noștri, ca să scoatem așchia din ochii
lor. Experiența noastră câștigată prin scoaterea bârnei din ochiul nostru, ne va arăta cât de
dureroasă este operația și cu câtă precauție și gingășie trebuie să se facă, pentru a nu da
naștere la pagube care rămân. Așa cum am spus, cele cinci păcate prezentate în acest verset
sunt strâns legate unul de altul. Răutatea este începutul, care duce la vicleșug și la
înșelăciune. Din ele se nasc prefăcătoria și falsitatea; vrei să te arăți așa cum nu ești. Aceasta
conduce la pizmă, căci vedem la alții lucrurile pe care le simulăm că le avem, cu toate că nu le
avem. Iar aceasta duce la clevetire, ca să coborâm pe alții de pe locul pe care se află. Atenția
este îndreptată asupra fiecărui păcat prin înșiruirea lor. Căci fiecare în parte este un păcat
mare și deosebit.

Versetul 2

1 Petru 2.2: și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat,
pentru ca prin el să creșteți spre mântuire,

Cuvântul scurt »ca« nu înseamnă aici o comparație, ci redă realitatea. Destinatarii scrisorii (și
noi totodată) sunt adresați ca prunci născuți de curând. Pe acest mod de exprimare se pune
un deosebit accent. Cuvântul grecesc pentru „prunc” înseamnă un copilași născut de curând
(Faptele apostolilor 7.19 „(7:19) El a uneltit împotriva neamului nostru şi a asuprit pe părinţii noştri, încât să-şi
arunce pruncii, ca să nu trăiască.“; Luca 2.12 „(2:12) Şi acesta vă este semnul: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece
şi culcat în iesle“.“; Luca 18.15 „(18:15) Şi Îi aduceau şi nişte copilaşi, ca să Se atingă de ei, dar ucenicii, văzând
aceasta, îi mustrau.“), se folosește chiar și pentru un copil care încă nu a fost născut (Luca
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1.41,44 „(1:41) Şi a fost că, auzind Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei; şi Elisabeta s-a umplut
de Duh Sfânt“ „(1:44) Pentru că, iată, cum mi-a răsunat în urechi glasul salutului tău, pruncul a săltat de bucurie în
pântecele meu.“), spre deosebire de copiii mici, care nu pot vorbi sau abia vorbesc (1 Corinteni
13.11 „(13:11) Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil; când am devenit
bărbat, le am înlăturat pe cele ale copilului.“ ; Galateni 4.1). Accentul este intensificat prin adăugarea
„născuți de curând”.

Petru folosește această expresie nu în felul în care o folosește apostolul Pavel și apostolul
Ioan, pentru a prezenta o anumită măsură de maturitate spirituală (1 Corinteni 3.1-2 „(3:1) Şi eu,
fraţilor, n-am putut să vă vorbesc ca unora spirituali, ci ca unora carnali, ca unor prunci în Hristos. (3:2) V-am dat lapte
să beţi, nu hrană tare, pentru că încă n-o puteaţi primi, şi încă nici acum nu puteţi,“; Evrei 5.12,14 „(5:12) Pentru că,
deşi de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi din nou nevoie ca cineva să vă înveţe care sunt elementele începutului
cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte şi nu de hrană tare.“ „(5:14) iar hrana tare este pentru cei
maturi, care, prin obişnuinţă, au simţurile deprinse să deosebească binele şi răul.“; Ioan 2.13,18 „(2:13) Şi Paştele
iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.“ „(2:18) Iudeii deci au răspuns şi I-au zis: „Ce semn ne arăţi că faci
acestea?““). El revine aici la nașterea din nou din capitolul 1 versetul 23. În acest sens noi toți
suntem copii născuți din nou. Se face aluzie la viața nouă în puritatea ei, așa cum am primit-o
la nașterea din nou. Copilul născut de curând dorește după o hrană care vine din același izvor
din care el însuși a venit, după laptele mamei lui. Tot așa viața nouă, care a luat naștere prin
Cuvânt (1 Petru 1.23 „(1:23) fiind născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care se strică, ci dintr-una care nu se strică,
prin Cuvântul viu, care rămâne pentru totdeauna, al lui Dumnezeu.“ ), dorește ca hrană acest Cuvânt.
Această dorință normală poate fi slăbită prin devieri, sau poate chiar să dispară complet. De
aceea trebuie să fie precedată de lepădarea despre care vorbește versetul 1. Dar aici noi
suntem îndemnați să fim foarte doritori după această hrană. Numai prin ea vom crește. În
acest sens vom rămâne prunci născuți de curând până când vom ajunge în slavă. Adjectivul
care însoțește cuvântul lapte arată că există numai o hrană, laptele. Este o hrană nefalsificată,
este o hrană curată.

Cuvântul grecesc (logicos) folosit aici, care se traduce prin înțelept, se întâlnește numai aici și
în Romani 12.1 „(12:1) Vă îndemn deci, fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă
vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta este slujirea voastră înţeleaptă.“ . S-ar putea traduce și prin
inteligent. Mulți cred că stă în legătură cu cuvântul logos (1 Petru 1.23 „(1:23) fiind născuţi din nou nu
dintr-o sămânţă care se strică, ci dintr-una care nu se strică, prin Cuvântul viu, care rămâne pentru totdeauna, al lui
Dumnezeu.“). Este deci clar, că laptele reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, și el este hrana care
te face înțelept și inteligent. Cu cât mâncăm mai mult din el, cu atât vom primi mai multă
înțelepciune în ce privește lucrurile spirituale.

Prin Cuvânt creștem spre mântuire. Pentru mulți aceasta este o expresie ciudată. Dar noi am
văzut deja că Petru, cu toate că vorbește despre posesia actuală a mântuirii sufletului, se
referă la mântuirea obișnuită din viitor (1 Petru 1.5 „(1:5) care sunteţi păziţi prin puterea lui Dumnezeu,
prin credinţă, pentru o mântuire gata să fie descoperită în timpul din urmă.“), când sufletul și trupul vor avea
împreună parte de ea.

Așadar, prin Cuvânt suntem hrăniți cu lucruri din lumea de înviere a lui Dumnezeu, al cărei
punct central este Domnul glorificat în cer. Și acesta este laptele curat; el ne dă înțelepciune.
Cu cât cunoaștem mai mult aceste lucruri minunate și le înțelegem, cu atât mai mult vom
deveni mai liberi și despărțiți de tot ce nu este în concordanță cu ele. Și în felul acesta ne
despărțim deja acum din punct de vedere moral de toate lucrurile de care ne vom despărți
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cândva definitiv, atunci când va veni Domnul și când vom primi deplina mântuire a trupului și
sufletului. Noi creștem spre mântuire.

Cum se face că mulți copii ai lui Dumnezeu nu „doresc cu ardoare” laptele duhovnicesc și
curat al Cuvântului lui Dumnezeu? Este din cauză că nu s-au »dezbrăcat de omul cel vechi, cu
faptele lui« (Coloseni 3.9 „(3:9) Nu vă minţiţi unii pe alţii, pentru că v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele
lui“) și nu s-au despărțit de lume. Cum poate un credincios călăuzit de duhul lumii să acorde
valoare acestor lucruri, care sunt în totală opoziție cu lucrurile lumii acesteia, da, îi vestesc
judecata asupra lucrurilor lumești? Este un lucru foarte serios, dacă ești lumesc. Este
împiedecată creșterea și conduce la moartea sufletului.

Versetul 3

1 Petru 2.3: dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul.

Aceste cuvinte sunt o redare a Psalmului 34 (puțin schimbată). Acolo stă textual Iehova.
Apostolul se îndreaptă aici spre Domnul Isus, așa cum recunoaștem din versetul 4. Ce gând
minunat a fost pentru credincioșii dintre iudei, că Cel crucificat, în care ei au crezut, și din
cauza căruia ei erau repudiați de concetățenii lor și erau alungați din mijlocul lor, puteau să-și
revendice privilegiul de a fi poporul lui Iehova, că EL era Iehova. Da, El este Dumnezeul
veșnic.

Și dacă Israel a gustat că Iehova este bun, și dacă rămășița credincioasă va fi în curând
chemată să se încreadă în El, deoarece au experimentat că El este bun, cu cât mai mult am
gustat noi. Ca să ne salveze de pierzarea veșnică, a venit aici pe pământ, ca să poarte în locul
nostru judecata Dumnezeului sfânt și drept. »El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe
lemn«, vom citi în curând în versetul 24. Prin tot ce au citit în capitolul 1 li s-a adus aminte de
bunătatea Lui. Ei au gustat-o realmente, așa cum a gustat fiecare creștin.

Și aceasta este premiza oricărei creșteri. Atâta timp cât un nou născut nu a gustat în sufletul
lui cine este Tatăl și cine este Fiul pentru el, nu va exista nici o »creștere spre mântuire«. Dar
cât de binecuvântat este pentru inimă să-L cunoști în bunătatea Lui nespus de mare. Aceasta
dă o încredere desăvârșită în El și ne face independenți de tot ce este aici în lume. Vom ști
atunci că ne putem încrede în El în orice împrejurare și în toate lucrurile. Nu va trezi aceasta
dorința în inima noastră de a ne muta în lumea lui Dumnezeu, în lumea lucrurilor spirituale, pe
care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi și unde Domnul Isus este punctul central? Atunci vom
ști cu adevărat ce înseamnă să fi venit la Hristos, piatra vie.

Versetul 4

1 Petru 2.4: Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă
înaintea lui Dumnezeu.

Apropierea ne este prezentată aici nu ca ceva care are loc o singură dată, care a avut loc în
trecut, ci ca ceva permanent. Noi suntem permanent dependenți de Domnul. Am văzut ceva
atrăgător în El – că El este bun (versetul 3) – și am venit la El. Dar noi trebuie să rămânem la
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El, așa cum au făcut odinioară cei doi ucenici (Ioan 1.40 „(1:40) Era pe la ceasul al zecelea. Andrei,
fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan şi L-au urmat.“). Noi nu trebuie numai să
mâncăm din carnea Fiului Omului și să bem sângele Lui, ca să primim viața veșnică. Dacă cu
scopul acesta am venit la El, atunci vom mânca și vom bea permanent, și în felul acesta vom
rămânea în El și El în noi (Ioan 6.53-57 „(6:53) Isus deci le-a spus: „Adevărat, adevărat vă spun, dacă nu veţi
mânca deci carnea Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu aveţi viaţă în voi înşivă. (6:54) Cine mănâncă deci
carnea Mea şi bea sângele Meu are viaţă eternă, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi, (6:55) deoarece carnea Mea este
adevărată hrană şi sângele Meu este adevărată băutură. (6:56) Cine mănâncă deci carnea Mea şi bea sângele Meu
rămâne în Mine şi Eu în el. (6:57) După cum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu trăiesc datorită Tatălui, tot aşa, cel
care Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el datorită Mie.“). Noi știm cât de ușor sunt inimile noastre înclinate
să se rătăcească, să ne îndepărtăm permanent de El. Dar fără El nu putem face nimic. Și în
felul acesta este o permanentă „venire”. Aceia care nu au mâncat cu adevărat din carnea Lui
și nu au băut din sângele Lui, vor pleca și nu se vor mai întoarce niciodată (Ioan 6.66 „(6:66) De
atunci, mulţi dintre ucenicii Săi s-au întors şi nu mai umblau cu El.“). Nu au primit nicio parte în Mântuitorul
care a murit și de aceea nu vor fi legați permanent cu Domnul înviat. Ei nu aduc nicio roadă
(Ioan 15.1-6). La urmă va fi: »Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri« (1 Ioan
2.19 „(2:19) Dintre noi au ieşit, dar nu erau dintre noi; pentru că, dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi; ci ca să
se arate că nu toţi sunt dintre noi.“).

Să observăm că aici scrie »apropiați-vă de El«. Hristos nu este o învățătură, nu este o colecție
de prescripții, după care să ne orientăm, nu este o concepție despre lume; este o persoană:
Fiul Dumnezeului cel viu. Și această Persoană a fost revelată pe deplin prin Sine Însuși, dar și
în aceia care sunt într-o strânsă legătură cu El. Ei au primit viața Lui, care locuiește în ei, și
care se revarsă din ei în multe detalii, care împreună constituie viața zilnică, practică. În
aceasta se descopere Hristos prin puterea Duhului Sfânt.

Și El, la care am venit, nu este numai bun (versetul 3), ci El este și o piatră, o stâncă. Cine se
încrede în El și se odihnește în El, nu va fi dat de rușine. Porțile Hadesului (locuinței morților)
nu vor birui pe cei zidiți pe această Stâncă (Matei 16.16 „(16:16) Şi Simon Petru, răspunzând, a spus:
„Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu“.“).

Gândul zidirii pe stâncă, în mod deosebit în ceea ce privește Casa lui Dumnezeu, nu era ceva
nou pentru credincioșii dintre iudei. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește pentru prima dată despre
o Casă a lui Dumnezeu pe pământ după ce Iacov s-a odihnit pe o stâncă, pe care el a luat-o
după aceea și a făcut-o un semn de aducere aminte (Geneza 28.11-18). La sfârșitul vieții
sale, Iacov numește profetic pe Iosif ca fiind Mântuitorul lumii (Țafnat-Paeneah) (Geneza
41.25 „(41:25) Şi Iosif a zis lui Faraon: „Visul lui Faraon este unul singur: Dumnezeu a arătat lui Faraon ce va face.“),
stânca lui Israel (Geneza 49.24 „(49:24) Dar arcul lui a rămas tareşi braţele mâinilor lui au fost întăritede mâinile
Celui Puternic al lui Iacov.De aici este păstorul, piatra lui Israel:“). Când el privește la suferințele lui Iosif și
la slava care urma după aceea, Duhul Sfânt îl conduce spre un tablou profetic, la Hristos, așa
cum este El reflectat în Iosif. Vedem aici și cum a luat naștere stânca: prin suferința și slava lui
Iosif. Stânca puternică din Matei 16 și 1 Petru 2 s-a format în moartea și învierea lui Hristos. Și
Moise a trebuit să stea pe stâncă, ca să poată vedea slava Domnului (Exodul 33.21 „(33:21) Şi
Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine: acolo vei sta pe stâncă.“). Când el a binecuvântat poporul, a zis că
Dumnezeu este stânca: Iehova, Dumnezeul lui Israel (Deuteronomul 32.3-4 „(32:3) Pentru că voi
vesti Numele Domnului;daţi glorie Dumnezeului nostru. (32:4) El este Stânca, lucrarea Sa este desăvârşită,pentru că
toate căile Lui sunt drepte.El este un Dumnezeu al credincioşiei şi în El nu este înşelăciune,El este drept şi
adevărat.“). În felul acesta aș putea să continui cu Psalmii și cu celelalte cărți.
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Apostolul Pavel nu este primul care ne spune că Stânca este Hristos (1 Corinteni 10.4 „(10:4) şi
toţi au băut aceeaşi băutură spirituală, pentru că beau dintr-o stâncă spirituală care îi urma (şi stânca era
Hristosul).“). Domnul Însuși a explicat aceasta (Matei 16.18 „(16:18) Şi Eu de asemenea îţi spun că tu eşti
Petru şi pe această stâncă voi zidi Adunarea Mea şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor învinge.“ ). Și El a făcut-o
cu autoritatea care caracterizează toate cuvintele Lui. Au fost tot felul de păreri cu privire la
cine era Domnul, deoarece în realitate nu era nicio lucrare în inimi, care să-L prețuiască. Și
atunci a întrebat pe ucenicii Lui: »Ce ziceți voi, cine sunt Eu?«. Voia să știe ce gândesc ei
despre El, ce valoare avea El pentru ei. Simon Petru a răspuns: »Tu ești Hristosul, Fiul
Dumnezeului cel viu«. Aceasta era adevărata mărturisire, fundamentul Adunării și al oricărei
practici creștine.

În cele zise nu mă refer la prima parte a mărturisirii. Că Domnul era Hristosul, Unsul lui
Dumnezeu pentru Israel, nu era o descoperire nouă. Nu găsim noi această mărturisire și la
femeia canaaneancă, atunci când I s-a adresat ca Fiul al lui David? (Matei 15.22 „(15:22) Şi, iată, o
femeie canaanită, ieşind din acele ţinuturi, a strigat, spunându-I: „Ai milă de mine, Doamne, Fiu al lui David! Fiica mea
este chinuită rău de un demon“.“ ). Acest adevăr nu spune mai mult decât că El, din mijlocul
poporului Israel, va domni peste tot pământul.

Dar Tatăl a descoperit lui Petru, că Domnul era Fiul Dumnezeului cel viu. Nimeni mai înainte
nu a mărturisit aceasta, și este clar, că aceasta înseamnă mult mai mult decât mărturisirea, că
El este Mesia al lui Israel. Fiul lui Dumnezeu, așa cum noi Îl găsim prezentat în mod deosebit
în evanghelia după Ioan, este Creatorul, Dumnezeul veșnic Însuși. Petru Îl mărturisește ca Fiu
al Dumnezeului cel viu, deci izvorul oricărei vieți. Deci prin învierea Lui dintre cei morți a fost
arătat că El avea puterea vieții (Romani 1.4 „(1:4) rânduit Fiu al lui Dumnezeu în putere, după Duhul de
sfinţenie, prin învierea morţilor), Isus Hristos, Domnul nostru,“). Mărturisirea lui Petru accentuează foarte
mult că Domnul este biruitor asupra aceluia care avea puterea morții (Evrei 2.14 „(2:14) Deci,
deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, şi El, în acelaşi fel, a luat parte la ele, ca prin moarte să-l desfiinţeze pe
cel care are puterea morţii, adică pe diavolul,“). El a murit, a intrat în împărăția morții, dar puterea morții
nu a putut să-L țină acolo. »S-a suit sus, a luat robia roabă« (Efeseni 4.8-10 „(4:8) De aceea El
spune: „Suindu-Se în înălţime, a robit robia şi a dat daruri oamenilor“. (4:9) Iar acest „S-a suit“, ce este decât că a şi
coborât în părţile mai de jos ale pământului? (4:10) Cel care a coborât este Acelaşi care S-a şi suit mai presus de toate
cerurile, ca să umple totul.“ ). De aceea și Adunarea, pe care El o va clădi pe această stâncă
(Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu), nu va fi biruită de porțile Hadesului (ale împărăției morții).
Toți cei care vor aparține Adunării vor primi viața Sa (Ioan 5.25 „(5:25) Adevărat, adevărat vă spun că
vine un ceas şi acum este, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei care-l vor auzi vor trăi.“ ), viața
Lui de înviere (Ioan 20.22 „(20:22) Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi ·le-a spus: „Primiţi Duh Sfânt!“),
căci El, capul Adunării, a fost întâiul înviat dintre cei morți (Coloseni 1.18 „(1:18) Şi El este Capul
trupului, al Adunării; El este Începutul, Cel Întâi-născut dintre cei morţi, ca El să aibă întâietate în toate;“ ).
Deoarece Israel nu L-a primit ca Mesia al lui, vechea clădire trebuia înlăturată, și El a vrut să
clădească una nouă.

Căci realmente, constructorii din Israel L-au considerat inutilizabil pentru construcție. Cuvântul
grecesc pentru »a lepăda« se referă la o cercetare premergătoare, la care se constată că
obiectul este inutilizabil și de aceea va fi lepădat. De aceea vreau să traduc acest cuvânt, așa
cum l-a tradus Darbi, cu »lepădat ca inutilizabil«. Aici nu se spune că au fost conducătorii
iudei; aceasta o găsim mai mult în versetul 7. Aici se pune accentul pe faptul că au fost
oameni, creaturi ale lui Dumnezeu, care au lepădat ca inutilizabil pe Fiul Dumnezeului cel viu,
ales de Dumnezeu și scump pentru El. Substantivul oameni nu este însoțit de articol. Deci aici
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nu este vorba de a arăta anumiți oameni, ci accentul se pune pe faptul că cei care au lepădat
au fost oameni, creaturi neînsemnate. Cuvântul oameni trebuie citit aici în comparare cu
Dumnezeu. Nu este apogeul cutezanței răutăcioase, că omul leapădă ca inutilizabil pe Acela
pe care Dumnezeu L-a pus Fiu peste casa Lui (Evrei 3.6 „(3:6) dar Hristos este ca Fiu peste casa Lui; a
cărui casă suntem noi, dacă, în adevăr, păstrăm cu tărie până la sfârşit îndrăzneala şi lauda speranţei.“ )?
Dumnezeu L-a ales pe El, ca să facă lucrarea Lui. »Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea
să locuiască în El și să împace totul cu Sine« (Coloseni 1.19-20 „(1:19) pentru că întregii plinătăţi a
Dumnezeirii i-a plăcut să locuiască în El (1:20) şi, prin El, să împace toate faţă de ea, fie cele de pe pământ, fie cele din
ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui – prin El.“ ). Dumnezeu a spus despre El: »Acesta este Fiul
Meu prea iubit, de El să ascultați« (Luca 9.35 „(9:35) Şi a venit un glas din nor, spunând: „Acesta este Fiul
Meu Preaiubit; de El să ascultaţi!““).

Versetul 5

1 Petru 2.5: Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o
preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

Aici cuvintele »pietre vii« sunt însoțite de »ca niște«, ceea ce în versetul 4 nu stă cu privire la
Domnul, »piatra vie«. Domnul este în ființa Lui, în Sine Însuși, o piatră vie. Noi nu suntem așa.
Cuvintele »ca niște« arată o comparație. Deci noi venim la El așa cum ar trebui s-o facă
pietrele vii. Dar eu cred că însemnătatea este mult mai mare și ea are mai mult sensul: ca
niște – așa cum de fapt sunteți – pietre vii. Și cu toate acestea exprimarea nu este așa de
accentuată, ca în cazul Domnului în versetul 4.

Este caracteristic pentru scrisoare, că Duhul Sfânt îl face pe Petru să folosească des cuvântul
»viu« (1 Petru 1.3,23 „(1:3) Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după marea
Sa îndurare, ne-a născut din nou pentru o speranţă vie, prin învierea lui Isus Hristos dintre morţi,“ „(1:23) fiind născuţi
din nou nu dintr-o sămânţă care se strică, ci dintr-una care nu se strică, prin Cuvântul viu, care rămâne pentru
totdeauna, al lui Dumnezeu.“; 1 Petru 3.10,18 „(3:10) „Pentru că, cine vrea să iubească viaţa şi să vadă zile bune,
să-şi păzească limba de rău şi buzele de a rosti viclenie;“ „(3:18) pentru că şi Hristos a suferit o singură dată pentru
păcate, Cel drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă la Dumnezeu, fiind omorât în carne, dar făcut viu în duh,“ ; 1
Petru 4.2,5,6 „(4:2) ca să nu mai trăiască restul timpului în carne pentru poftele oamenilor, ci pentru voia lui
Dumnezeu.“ „(4:5) ei vor da socoteală Celui care este gata să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi. (4:6) Fiindcă pentru
aceasta s-a vestit Evanghelia şi celor morţi, ca să fie judecaţi potrivit oamenilor, după carne, dar să trăiască potrivit lui
Dumnezeu, după duh.“). Atunci când noi ne privim pe noi înșine ca niște pietre vii (1 Petru 4; 5),
trebuie să verificăm cum am devenit noi așa. Ajungem atunci la un izvor divin, la ceea ce Tatăl
Și-a propus. Noi nu eram pietre. »Țărână ești și în țărână te vei întoarce« (Geneza 3.19 „(3:19) În
sudoarea feţei tale vei mânca pâine, până te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat; pentru că ţărână eşti
şi în ţărână te vei întoarce“.“ ). În noi nu era nimic pe care să te poți încrede, căci se spune:
»Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși« (Romani 3.4 „(3:4)

Nicidecum! Ci Dumnezeu să fie adevărat şi orice om, mincinos, după cum este scris: „Ca să fii îndreptăţit în cuvintele
Tale şi să învingi când vei fi în judecată“.“). Domnul nu S-a încrezut în aceia care au crezut în Numele
Lui, »pentru că îi cunoștea pe toți« (Ioan 2.24 „(2:24) Dar Isus Însuşi nu Se încredea în ei, pentru că îi
cunoştea pe toţi“).

Petru știa cum a devenit el o piatră. A fost atunci când a crezut mărturia despre Domnul și s-a
dus la El. Domnul i-a zis atunci: »Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa (care în
traducere înseamnă piatră)« (Ioan 2.42). Fiul lui Dumnezeu l-a luat pe Simon în posesiune și i-
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a dat un alt nume; numai stăpânul unui sclav poate să dea acestuia un alt nume. Prin credința
sa în Domnul, Petru a avut parte de natura Stâncii vii, a Pietrei vii. Și această Piatră a dat
natura Sa aceluia care a venit la ea. Și aici Petru, inspirat de Duhul Sfânt, extinde aceasta la
toți credincioșii. Noi suntem pietre vii, cei care avem lăuntric aceeași natură și aceeași viață
ca și Piatra vie. El ne-a făcut asemenea Lui în toate privințele, desigur cu excepția divinității
Sale. El este Piatra vie – noi suntem pietre vii. El este scump pentru Dumnezeu – noi am fost
acceptați în Cel Preaiubit (Efeseni 1.6 „(1:6) spre lauda gloriei harului Său, în care ne-a făcut plăcuţi în Cel
Preaiubit;“). El este Piatra lepădată de oameni – și noi vom fi de asemenea lepădați. Noi am fost
făcuți una cu El în toate privințele. Aceasta este un privilegiu prețios. Totul în Hristos era
strălucirea desăvârșită a lui Dumnezeu. Și noi, cei care suntem în Hristos, avem prin El în
ochii lui Dumnezeu toată desăvârșirea lui Hristos.

Această viață, pe care am primit-o, a fost verificată și încercată în tot chipul posibil în Izvorul
ei. Ea a trecut prin moarte și judecată. A trecut prin toate valurile și toate talazurile mâniei lui
Dumnezeu, și, pe de altă parte, în înviere a fost arătată iarăși în puterea și slava divină. Ea
este o viață de biruință în afara domeniului puterii întunericului. Nu există nici o putere
pământească sau infernală, nici om, nici diavol, care să poată leza această viață, pe care a
primit-o cel mai slab și neînsemnat credincios.

În Deuteronomul 10 găsim un tablou al celor spuse mai înainte, cu toate că acolo este privit
mai mult din punct de vedere practic. Moise, ca tablou al Domnului Isus, cioplește tablele de
piatră din stâncă și le aduce la Dumnezeu, care a scris (2 Corinteni 3.3 „(3:3) fiind arătaţi că sunteţi
epistolă a lui Hristos, alcătuită prin slujba noastră, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe
table de piatră, ci pe table de carne, ale inimii.“) pe ele cuvintele care au fost pe primele table (Hristos)
și apoi le pune în lada de lemn (un tablou al Domnului).

Noi am fost zidiți ca pietre vii. Hristos, Stânca, este fundamentul, și noi am fost zidiți deasupra.
Este lucrarea lui Hristos – El clădește Adunarea Sa (Matei 16.18 „(16:18) Şi Eu de asemenea îţi spun
că tu eşti Petru şi pe această stâncă voi zidi Adunarea Mea şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor învinge.“ ). Când
prin credința în El am devenit pietre vii, El ne-a folosit, ca să construiască clădirea mai
departe. Deci aceasta nu este o activitate continuă, ci a avut loc odată pentru totdeauna.

Aici, și numai aici, Petru se apropie de învățătura apostolului Pavel cu privire la Adunare
(Biserică). Dar cu toate că el vede legătura credincioșilor între ei, el nu vorbește despre
unitatea Duhului și a Trupului lui Hristos. Numai în scrisorile apostolului Pavel găsim
descoperit adevărul despre Adunare în toată profunzimea și desăvârșirea lui. Petru vorbește
despre ceea ce clădește Hristos, și nu despre ceea ce unește cu El.

Cortul, Locuința lui Dumnezeu în mijlocul lor, deosebea pe Israel de toate popoarele. Acest
cort arăta dorința lui Dumnezeu de a locui în mijlocul oamenilor. Dar chiar în acest tablou
vedem că aceasta era posibil numai pe baza salvării. Abia după ieșirea din Egipt se vorbește
despre locuința lui Dumnezeu (Exodul 15.13,17 „(15:13) Prin îndurarea Ta, ai condus poporul pe care l-ai
răscumpărat;l-ai călăuzit prin puterea Ta spre locuinţa sfinţeniei Tale.“ „(15:17) Tu îi vei duce şi îi vei sădi pe muntele
moştenirii Tale,la locul pe care l-ai făcut locuinţa Ta, Doamne,locaşul sfânt, Doamne, pe care mâinile Tale l-au
întemeiat.“). Nu era o casă »duhovnicească«, ci era o casă »făcută de mână omenească« (2
Cronici 6.18 „(6:18) Dar va locui cu adevărat Dumnezeu cu omul pe pământ? Iată, cerurile şi cerurile cerurilor nu Te
cuprind; cu cât mai puţin casa aceasta pe care am construit-o eu!“; Evrei 9.24 „(9:24) Pentru că Hristosul nu a intrat
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în locuri sfinte făcute de mâini, imagini ale celor adevărate, ci chiar în cer, ca să Se arate acum, pentru noi, înaintea
feţei lui Dumnezeu;“). Când apoi Dumnezeu a trebuit să părăsească casa, din cauza decăderii
poporului, a rămas o clădire moartă; era numai o mărturie a faptului că viața a plecat de acolo.
Domnul spune Ierusalimului: »Iată că vi se lasă casa pustie« (Matei 23.38 „(23:38) Iată, vi se lasă
casa pustie.“), și El a plecat din Templu și a vestit nimicirea lui.

Dar Dumnezeu nu a renunțat la planul Lui. El a locuit în Domnul Isus pe pământ (Ioan 1.14„
(1:14) Şi Cuvântul S-a făcut carne şi a locuit printre noi (şi noi am privit gloria Lui, glorie ca a Singurului de la Tatăl), plin
de har şi de adevăr;“; Coloseni 1.19 „(1:19) pentru că întregii plinătăţi a Dumnezeirii i-a plăcut să locuiască în El“).
Când Domnul Isus a părăsit pământul, după ce a înfăptuit lucrarea, și S-a înălțat la cer, Duhul
Sfânt a coborât pe pământ, ca să alcătuiască locuința lui Dumnezeu în Duhul. Și Hristos a
construit Casa, Templul lui Dumnezeu, care va fi Locuința lui Dumnezeu în veșnicie (Efeseni
2.22,21 „(2:22) în care şi voi sunteţi zidiţi împreună, pentru a fi o locuinţă a lui Dumnezeu în Duh.“ „(2:21) în care toată
zidirea, îmbinată împreună, creşte spre a fi un templu sfânt în Domnul,“).

Deci, Petru vorbește despre Casa lui Dumnezeu ca fiind construită de Hristos, dar care nu era
încă gata. Este exact același lucru, cu ceea ce găsim în Efeseni 2.21 „(2:21) în care toată zidirea,
îmbinată împreună, creşte spre a fi un templu sfânt în Domnul,“. Ea este Adunarea, corespunzător hotărârii
lui Dumnezeu. Acest Templu, sau locuință, va fi terminat abia atunci când va veni Domnul
Isus. Atunci vor învia credincioșii adormiți, iar credincioșii care vor fi în viață vor fi transformați.
În acel moment Adunarea va fi pe pământ cu numărul complet, potrivit hotărârii lui Dumnezeu.
Casa va fi atunci completă și va fi luată în slavă. Acolo va fi Locuința lui Dumnezeu pentru
veșnicie (Apocalipsa 21.2 „(21:2) Şi am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu,
pregătită ca o mireasă împodobită pentru soţul ei.“; Ioan 14.16,17 „(14:16) Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi vă va da un
alt Mângâietor, ca să fie cu voi pentru totdeauna, (14:17) pe Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru
că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi va fi în voi.“).

Apostolul Pavel vorbește de asemenea despre Templu sau despre Casa lui Dumnezeu, dar
într-un alt sens, și anume ca o casă construită de oameni, de aceia care ocupă în creștinătate
locul de meșter-zidar (1 Corinteni 3.9-17; 1 Timotei 3.15 „(3:15) iar dacă voi întârzia, ca să ştii cum
trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care este Adunarea Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a
adevărului.“). În acest caz se poate clădi cu lemn, fân, trestie, cu principii care nu rezistă la
încercarea prin foc (sfințenia lui Dumnezeu care pătrunde și cercetează totul), de către
oameni care nu sunt caracterizați de aur (neprihănirea și slava divină), argint (prețul care a
fost plătit pentru mântuire) și pietre scumpe (reflectarea slavei divine). Credincioșii și
necredincioșii alcătuiesc împreună Casa, așa că în timpul de decădere ea trebuie comparată
cu o Casă mare, în care se găsesc vase de cinste și vase de necinste (2 Timotei 2.20 „(2:20) Dar
într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de lut; şi unele sunt spre onoare şi altele spre
dezonoare.“). Acesta este și caracterul »locuinței lui Dumnezeu, în Duhul« (Efeseni 2.22 „(2:22) în
care şi voi sunteţi zidiţi împreună, pentru a fi o locuinţă a lui Dumnezeu în Duh.“), cu toate că acest nume nu
se referă la decădere, ci la faptul că Duhul Sfânt locuiește acum pe pământ în Adunare.

Este remarcabil că adevărul despre Casa lui Dumnezeu nu a fost arătat în Ierusalim, unde
acest oraș era în Vechiul Testament strâns legat de această Casă, așa cum va fi și în viitor
(Psalmul 132.13-14 „(132:13) ✡ Pentru că Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui; şi a zis: (132:14) „Acesta
este odihna Mea pentru totdeauna, aici voi locui, pentru că l-am dorit.“ ). Dumnezeu l-a folosit pe apostolul
Pavel ca să scrie credincioșilor din Efes, și mai târziu lui Timotei, când acesta a fost în Efes (1
Timotei 3.15 „(3:15) iar dacă voi întârzia, ca să ştii cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care este
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Adunarea Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului.“ ). Și apostolul Petru scrie credincioșilor
iudei, care locuiau în împrejurimile Efesului. Nu Ierusalimul, și cu atât mai puțin Roma, este
numele pe care Dumnezeu l-a legat cu Adunarea. Adunarea din Efes ne este prezentată prin
Duhul Sfânt, ca prin aceasta noi să putem învăța ce estre Adunarea potrivit cu gândurile lui
Dumnezeu, și din păcate totodată ce a făcut omul cu acest bun minunat încredințat lui
(Efeseni 1-4; Faptele apostolilor 19.9; 20.17-37; Apocalipsa 2.1-7).

Domnul a părăsit Templul și l-a declarat ca fiind casa „lor” (Matei 24.1). Templul nu mai este
Casa Tatălui, din momentul când Ierusalimul a lepădat definitiv pe Domnul. Dar cât de greu a
fost pentru ucenici să înțeleagă aceasta în inima lor. Vedem în Faptele apostolilor ce loc a
ocupat Templul din Ierusalim pentru ei, și cum nu au rupt realmente legăturile cu el. În cele din
urmă Domnul a intervenit, lăsând ca Ierusalimul și Templul să fie pustiit de romani.

În scrisoarea adresată evreilor, apostolul a încercat să desprindă pe credincioșii dintre iudei
de lucrurile vechi, prezentând ochilor lor slava nespus de mare a Domnului și a lucrării Sale.
Aici Petru le prezintă casa „duhovnicească”, ca să-i facă independenți din punct de vedere
spiritual de Ierusalim și să-i lege lăuntric cu Adunările întemeiate de apostolul Pavel în
localitățile lor. Ce gând prețios a fost pentru credincioși, să fie o parte a acestei Case
minunate, în care Dumnezeu va locui în veșnicie. Chiar dacă vechea casă din Ierusalim era
construită din pietre cioplite, mari și prețioase (1 Împărați 5.17), ele erau pietre moarte. Casa
cea nouă era construită din pietre vii, și ei înșiși erau aceste pietre vii. Hristos, Fiul
Dumnezeului cel viu, este fundamentul. Ei, cei care aveau viața lui Hristos, constituie clădirea.
Domnul Însuși este iarăși »Capul unghiului« (versetul 7), Piatra de încheiere, prin care Casa
se termină. Întreaga clădire trebuie să fie în mod necesar Hristos, dacă se vrea să fie Locuința
lui Dumnezeu; Hristos personal, și după aceea cei în care El ia chip.

De fapt noi, viața noastră, ar trebui să fie expresia a ceea ce este Hristos (2 Corinteni 3.3 „(3:3)

fiind arătaţi că sunteţi epistolă a lui Hristos, alcătuită prin slujba noastră, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul
Dumnezeului celui viu; nu pe table de piatră, ci pe table de carne, ale inimii.“). Noi suntem răspunzători, ca să
fie așa. Cât de minunat ar fi, dacă lumea ar putea recunoaște pe Hristos în mine și în tine!
Dacă noi am fi reflectarea harului Său, a dragostei și Adevărului Său, da, a tot ce este El!
Cândva va fi așa. În orașul sfânt Ierusalim, care se coboară din cer de la Dumnezeu, toate
pietrele strălucesc în toată slava lor (Apocalipsa 21.19 „(21:19) temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu
tot felul de pietre preţioase: cea dintâi temelie, iaspis; a doua, safir; a treia, calcedon; a patra, smarald;“). Comparat
cu Apocalipsa 4.3 „(4:3) Şi Cel care şedea era asemenea unei pietre de iaspis şi de sardiu la înfăţişare; şi de jur-
împrejurul tronului era un curcubeu, asemenea smaraldului la vedere.“, vedem că această slavă este slava
lui Dumnezeu. Ele descoperă această slavă prin ceea ce sunt în ele însele, și nu mai există
nimic care să împiedice aceasta. Sunt aceleași pietre vii, cu care Domnul construiește acum;
noi ne putem vedea pe noi înșine în acestea. Dar Moise al nostru ne-a cioplit și ne-a șlefuit
până a dispărut toată murdăria, toate rugozitățile și denivelările și degetul lui Dumnezeu a
putut să scrie pe noi în chip desăvârșit toate gândurile Sale (Deuteronomul 10.1-5 „(10:1) În timpul
acela, Domnul mi-a zis: «Ciopleşte-ţi două table de piatră ca cele dintâi şi suie-te la Mine pe munte şi fă-ţi un chivot de
lemn. (10:2) Şi Eu voi scrie pe table cuvintele care erau pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat, şi tu să le pui în chivot».
(10:3) Şi am făcut un chivot din lemn de salcâm şi am cioplit două table de piatră ca cele dintâi şi m-am suit pe munte
cu cele două table în mâna mea. (10:4) Şi El a scris pe table, ca cea dintâi scriere, cele zece porunci pe care le spusese
Domnul către voi pe munte din mijlocul focului, în ziua adunării; şi Domnul mi le-a dat mie. (10:5) Şi m-am întors şi am
coborât de pe munte şi am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem; şi ele sunt acolo, aşa cum mi-a poruncit
Domnul.“). Atunci noi vom fi expresia gândurilor lui Dumnezeu (logos), tot așa cum au fost
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primele table de piatră (Hristos).

... o preoție sfântă, ...

Așa cum toți credincioșii sunt pietre vii, tot așa ei sunt și preoți. Legătura lor cu Domnul
proslăvit în cer, Marele Preot peste Casa lui Dumnezeu (Evrei 10.21 „(10:21) şi având un mare preot
peste casa lui Dumnezeu,“), le dă această poziție. Așa cum fiii lui Aaron erau preoți pe baza nașterii
lor naturale, tot așa sunt ei preoți prin nașterea spirituală. Apostolul nu spune că ei trebuie să
fie pietre vii și preoți sfinți, ci că ei sunt. Desigur, noi trebuie să ne comportăm practic ca preoți
și să exercităm slujba preoțească. Dar pentru a putea face aceasta, trebuie să fim mai întâi
preoți. Trebuie să fim mai întâi în această poziție, pentru a putea avea parte de privilegiile
legate de această poziție. Noi nu devenim preoți prin faptul că aducem jertfe spirituale, ci noi
putem să aducem aceste jertfe, pentru că suntem preoți.

Noi suntem o preoție, un neam de preoți. În Israel preoția era alcătuită numai din neamul lui
Aaron. Noi toți aparținem casei Marelui nostru Preot. Și de aceea preoția noastră corespunde
poziției actuale a lui Hristos în cer.

Ar trebui să vedem, că Hristos este Preot după rânduiala lui Melhisedec (Evrei 5.6 „(5:6) După
cum spune şi în alt loc: „Tu eşti preot pentru eternitate, după rânduiala lui Melhisedec“.“), dar El exercită preoția
lui Aaron. Melhisedec a fost împărat-preot, care binecuvânta (Geneza 14.15-20; Evrei 7.1 „(7:1)

Pentru că acest Melhisedec, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt, care l-a întâmpinat pe Avraam
când se întorcea de la măcelul împăraţilor şi l-a binecuvântat,“). Aceasta este poziția lui Hristos în timpul
Împărăției de o mie de ani. El va ieși atunci din Locul Preasfânt pe pământ, ca să
binecuvânteze (Levitic 9.23 „(9:23) Şi Moise şi Aaron au intrat în cortul întâlnirii, şi au ieşit şi au binecuvântat
poporul; şi gloria Domnului s-a arătat întregului popor.“). Dar acum este înapoia perdelei, că să exercite
acolo lucrarea pentru poporul aflat în pustie. Poporul nu Îl vede. În felul acesta preoția noastră
poartă caracterul preoției lui Aaron, în timp ce preoția împărătească din versetul 9 poartă mai
mult caracterul lui Melhisedec.

A fi în apropierea lui Dumnezeu este caracterul cel mai prețios și cel mai remarcabil al unui
preot. În cazul poporului Israel numai preoții aveau voie să se apropie de Dumnezeu în Locul
Preasfânt; și tot așa este și acum. Noi suntem mai aproape de Dumnezeu decât a fost oricare
din fiii lui Aaron, da, mai mult chiar decât a fost Aaron însuși. Niciunul din fiii lui Aaron nu avea
voie să intre în Locul Preasfânt, iar el însuși avea voie să intre numai o dată în an, și atunci nu
fără a aduce sânge. Noi însă avem intrare liberă prin perdeaua sfâșiată (Evrei 10.19-22 „(10:19)

Având deci, fraţilor, îndrăzneală să intrăm în locurile sfinte prin sângele lui Isus, (10:20) pe calea cea nouă şi vie pe care
a deschis-o pentru noi prin perdea, care este carnea Lui, (10:21) şi având un mare preot peste casa lui Dumnezeu, (10:22)

să ne apropiem cu inimă sinceră, în siguranţa deplină a credinţei, având inimile curăţite de o conştiinţă rea şi trupul
spălat cu apă curată.“). Aceasta o poate face orice copil al lui Dumnezeu, chiar și cel mai tânăr și
cel mai slab. Existența unei clase preoțești deosebite este în contradicție cu creștinismul. Ea
neagă desăvârșirea lucrării lui Hristos și poziția principială a creștinului. La moartea lui Hristos
s-a terminat cu sistemul religios iudaic. Ce privilegiu deosebit avem noi ca creștini!

și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

Aceasta este lucrarea noastră ca preoți: să adorăm permanent pe Dumnezeu. Noi suntem
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preoți duhovnicești și nu firești (carnali), și avem de adus lucruri duhovnicești. Preoții Vechiului
Testament aduceau animale ca jertfă de ardere și de mulțumire, și aduceau făină și ulei ca
jertfă de mâncare. Din ce constau jertfele noastre? »Prin El să aducem totdeauna lui
Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui« (Evrei 13.15
„(13:15) Prin El deci să-I aducem neîncetat jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele
Lui.“).

Jertfele noastre spirituale constau din ceea ce Duhul Sfânt va lucra în inimile noastre, atunci
când ne bucurăm în har. Jertfele noastre sunt ceea ce se ridică din inimile noastre spre
Dumnezeu, atunci când devenim mișcați de măreția lucrurilor care ne-au fost date și de
dragostea care ni le-a dat. Vedem mântuirea noastră și admirăm mărimea ei. Vedem prețul,
pe care Dumnezeu l-a plătit pentru ea, prin aceea că a dat pe Fiul Său întâi născut. Vedem
poziția în care am fost aduși. Vedem slava Persoanei Fiului lui Dumnezeu și lucrarea Sa.
Inimile noastre devin mișcate prin aceasta, și prin puterea Duhului Sfânt exprimăm aceasta,
prin aceea că vorbim înaintea lui Dumnezeu despre ce am înțeles din toate aceste lucruri. Și
Dumnezeu voiește ca inimile noastre să înțeleagă plăcerea Lui în Hristos, așa că tot ce este
Hristos, și tot ce El ne-a făcut cunoscut despre Dumnezeu, este tema mulțumirii, laudei și
adorării din Casa Sa.

Aceasta ne este prezentat clar în tablourile Vechiului Testament. Preoții aduceau tot timpul
jertfe, care vorbesc despre viața Domnului pe pământ (jertfele de mâncare), sau jertfe care Îl
prezintă sub diferite aspecte în lucrarea Sa de pe cruce (jertfa arderii de tot și jertfa de
mulțumire), sau care arată slăvile Lui personale (lucrarea de tămâiere). În felul acesta Tatăl ne
prezintă toate slăvile Fiului Său și a lucrării Lui, ca noi să le admirăm, așa cum El Își găsește
plăcerea în El, și ca să rostim înaintea Lui ceea ce vedem cu inimile noastre. Aceste jertfe
sunt totdeauna plăcute lui Dumnezeu. Tot ce vorbește despre Domnul Isus, este plăcut
înaintea Lui. Și prin acestea ne apropiem de Dumnezeu, îmbrăcați în valoarea lucrării
Domnului.

Aceasta este acum slujba preotului; slujba la care Dumnezeu cheamă pe fiecare credincios,
bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân. Practicăm noi toți această slujbă?

Pot exista obstacole. Dacă ne-am murdărit, atunci trebuie mai întâi ca picioarele să fie spălate
(Ioan 13). Nu pot să fiu în Locul Preasfânt și să mă plâng de părtășia întreruptă prin ceea ce
am făcut. Mai întâi trebuie ca Duhul Sfânt să refacă părtășia. Înainte să aibă loc această
refacere, nu poate avea loc nici o adorare în Duhul Sfânt. Eu nu am încetat să fiu un preot, dar
nu sunt apt să exercit slujba de preot. Mai întâi trebuie să fiu curățit corespunzător curăției
locului pe care am fost adus.

Pot să fie și alte obstacole. În tablourile cărții Leviticul găsim că un orb, un șchiop, un cocoșat,
un pitic, unul care și-a pierdut puterea de reproducere, și alte lucruri, fac pe om inapt pentru
slujba de preot (Leviticul 21). O astfel de persoană avea voie să mănânce mâncarea
preoțească, dar nu avea voie să se apropie să aducă pâinea lui Dumnezeu. Fiicele lui Aaron
aveau voie să mănânce hrana preoțească, căci ele aparțineau familiei preoțești, dar nu aveau
voie să slujească în Locul Sfânt. O stare spirituală slabă, sau lipsa de putere spirituală, așa
cum este prezentată ea în fiicele lui Aaron, ne poate face inapți să exercităm practic slujba de
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preot. Dar, potrivit gândurilor lui Dumnezeu, aceasta nu este o stare normală pentru un
credincios.

Chemarea lui Dumnezeu adresată fiecărui credincios este, ca el să se arate practic ca preot.
Aceasta înseamnă, ca el să intre în Locul Preasfânt, în imediata apropiere de Dumnezeu, ca
acolo să aducă jertfele pe care Duhul Sfânt le-a lucrat mai înainte în inima lui, atunci când s-a
preocupat cu Persoana Domnului Isus și lucrarea Sa, precum și cu harul și dragostea lui
Dumnezeu descoperite în această Persoană. Se poate imagina o slujbă mai înaltă și mai
minunată?

Versetul 6

1 Petru 2.6: Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o piatră din capul
unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine.”

Pentru a întări cele spuse aici, apostolul citează acest text (Isaia 28.16 „(28:16) de aceea, aşa zice
Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră preţioasă, de unghi, o temelie
sigură; cel care se încrede nu se va grăbi!“ ), dar nu textual. De fapt versetele 4 și 5 sunt împlinirea
fundamentală a acestei profeții. Isaia vede profetic pe conducătorii Israelului din timpul din
urmă, care, îngroziți de „râul care se revarsă” (Asur), fac un legământ cu moartea, o învoială
cu locuința morților. Ca să se apere de Asur, se vor uni cu anticrist, omul păcatului (2
Tesaloniceni 2.3-9), care acționează numai așa cum voiește el, și cu căpetenia împărăției
romane restaurate (Apocalipsa 13.6 „(13:6) Şi şi-a deschis gura pentru hule împotriva lui Dumnezeu, ca să
hulească Numele Lui şi cortul Lui şi pe cei care locuiesc în cer.“), care batjocorește pe Dumnezeu. Duhul
Sfânt numește pe acești doi moartea și iadul. Dar domnitorii peste iudei vor recunoaște că
minciuna (puterea diabolică) nu este un loc de refugiu, și falsitatea nu oferă viitor.

Pentru rămășița credincioasă este însă un punct de odihnă. Dumnezeu a pus în Sion o Piatră
de bază, o Piatră care a fost probată, o prețioasă Piatră din capul unghiului, care este bine
întemeiată. Cine se încrede în această Piatră »nu va fi fricos«. Mesia va fi crucificat și lepădat,
iar forțele răutăți vor părea că au stăpânirea peste tot, dar la sfârșit El va elibera pe poporul
Lui și va judeca pe dușmani. Această Piatră va nimici imperiile lumii (Daniel 2.35 „(2:35) Atunci
fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat la un loc şi s-au făcut ca pleava din arie, vara; şi vântul le-a
spulberat şi nu s-a găsit nici o urmă din ele. Şi piatra care a lovit chipul s-a făcut un munte mare şi a umplut tot
pământul.“), va judeca răul și va umple tot pământul.

În felul acesta, ca și în multe alte locuri, această eliberare este legată cu Sionul. Dacă acest
nume este folosit simbolic, el prezintă harul lui Dumnezeu în legătură cu Împărăția (Evrei
12.22 „(12:22) ci v-aţi apropiat de muntele Sion; şi de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc; şi de zecile
de mii de îngeri, o strângere în sărbătoare;“ ). După ce poporul în timpul lui Samuel a lepădat pe
Dumnezeu ca Împărat (1 Samuel 8.7 „(8:7) Şi Domnul i-a zis lui Samuel: „Ascultă de glasul poporului în tot ce
îţi zic ei, pentru că nu pe tine te-au lepădat, ci pe Mine M-au lepădat, ca să nu domnesc peste ei.“ ), sub Saul
decăderea a atins punctul culminant. După aceea Dumnezeu Și-a arătat harul Său, prin aceea
că prin David a dat poporului biruința asupra tuturor vrăjmașilor lui și eliberarea deplină, și prin
faptul că El a venit să locuiască în mijlocul poporului (2 Samuel 5.7 „(5:7) Şi David a luat cetăţuia
Sionului, care este cetatea lui David.“). Este deci har după o necredincioșie totală. Dar acest har este
legat de David și Sion, cetatea lui David (Psalmul 132).
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Credincioșii dintre iudei, cărora Petru le-a scris, nu au trăit în timpul în care se va împlini
profeția. Dar Petru se adresează lor, căci Piatra din capul unghiului, în care rămășița își va
pune în curând încrederea, este Piatra vie, pe care ei au fost zidiți. Chiar dacă poporul ca
întreg a lepădat pe Domnul, așa că el nu poate primi binecuvântarea, aceasta nu este o
piedică pentru rămășiță, ca prin har să primească totuși binecuvântarea, și anume în forma sa
creștină și desăvârșită. Totul se bazează pe moartea și învierea Domnului; atât domnia Sa
viitoare în Ierusalim asupra pământului întreg, cât și binecuvântările spirituale de acum, de
care avem parte, și din care Petru ne prezintă o parte din ele, dar care prin apostolul Pavel
sunt prezentate în desăvârșirea lor.

Acum nu este încă Templul slavei, care va fi în viitor în Ierusalim. Acum este o Casă
duhovnicească și o preoție sfântă, ca să aducă jertfe duhovnicești în timpul lepădării lui
Hristos de către Israel. Credincioșii pot savura făgăduințele, în măsura în care în acest timp
sunt în concordanță cu căile lui Dumnezeu. Și dacă ei sunt lipsiți de unele lucruri care vor fi
partea rămășiței credincioase din timpul din urmă, Dumnezeu a prevăzut ceva mai bun pentru
noi (Evrei 11.40 „(11:40) Dumnezeu având în vedere ceva mai bun pentru noi, ca ei să nu fie făcuţi desăvârşiţi fără
noi.“).

Vers. 7-8

1 Petru 2.7,8: Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut! Dar pentru cei
necredincioși, „Piatra pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul
unghiului”; și „o Piatră de poticnire, și o Stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că
n-au crezut Cuvântul, și la aceasta sunt rânduiți.

Piatra nu este prețioasă numai în ochii lui Dumnezeu, ci și în ochii credinței. Oricât de slab ar fi
cel credincios, credința vede așa cum vede Dumnezeu.

Cândva această scumpătate va fi arătată în tot universul. »Înaintea Lui împărații vor închide
gura« (Isaia 52.15 „(52:15) tot aşa El va uimi multe naţiuni; înaintea Lui împăraţii îşi vor închide gura, pentru că vor
vedea ceea ce nu li se istorisise şi vor înţelege ceea ce nu auziseră.“). Cu toate că acum nu este încă așa,
deoarece Israel L-a lepădat, rămășița credincioasă (și noi împreună cu ea) poate să savureze
aceasta deja acum, mai dinainte. Prețuirea (cinstea) este pentru noi; Dumnezeu ne-a dat-o.
Aici nu este vorba, că noi trebuie să ne întrebăm dacă Domnul este prețios pentru noi. El este
prețios în Sine Însuși, și Dumnezeu a descoperit această scumpătate pentru noi, și ne-a dăruit-
o, ca s-o savurăm. Tatăl Își găsește toată plăcerea în Fiul și El dorește ca și noi să facem la
fel. De aceea El descrie această slavă în Cuvânt. Dar numai credința o poate vedea și o poate
admira. De aceea Ioan a putut să strige: »Noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava
singurului născut din Tatăl« (Ioan 1.14 „(1:14) Şi Cuvântul S-a făcut carne şi a locuit printre noi (şi noi am
privit gloria Lui, glorie ca a Singurului de la Tatăl), plin de har şi de adevăr;“ ), în timp ce în același moment
frații Lui nu credeau în El (Ioan 7.5 „(7:5) pentru că nici fraţii Săi nu credeau în El.“) și rudele Lui ziceau:
»Este nebun« (Ioan 10.20 „(10:20) dar mulţi dintre ei spuneau: „Are demon şi este nebun; de ce-L ascultaţi?““)
și voiau să-L prindă. Vedem aici credincioșii puși față în față cu necredincioșii. Cu toate că El
este prețios pentru credincioși, pentru cei neascultători este o Piatră de poticnire și o Stâncă
de cădere. Avem aici unul din locurile (Isaia 28.16; 53.1-4 „(28:16) de aceea, aşa zice Domnul
Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră preţioasă, de unghi, o temelie sigură; cel

Pagina 17 din 55 soundwords.de/ro/a11207.html

https://www.soundwords.de/ro/a11207.html


Hendrik Leendert HeijkoopStudiul epistolei 1 Petru (2)
1 Petru 2

care se încrede nu se va grăbi!“ „(53:1) Cine a crezut ceea ce ni se vestise? Şi cui i s-a descoperit braţul Domnului?
(53:2) ✡ Pentru că El a crescut înaintea Lui ca o odraslă fragedă şi ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea nici
frumuseţe, nici strălucire, ca să ne atragă privirile, nici o înfăţişare ca să-L dorim. (53:3) El era dispreţuit şi părăsit de
oameni, om al durerilor şi obişnuit cu suferinţa şi ca unul de care îţi ascunzi faţa; era dispreţuit şi noi nu L-am preţuit.
(53:4) ✡ Cu siguranţă, El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui; iar noi, noi L-am socotit
pedepsit, lovit de Dumnezeu şi chinuit.“; Psalmul 118.22 „(118:22) ✡ Piatra pe care au lepădat-o ziditorii a ajuns
cap de unghi.“) în care profeții au revelat lucruri mult mai mari decât au putut ei să le înțeleagă, și
despre care au știut că nu erau pentru ei (1 Petru 1.10-12 „(1:10) Despre această mântuire au căutat şi
au cercetat stăruitor profeţii care au profeţit despre harul arătat faţă de voi, (1:11) cercetând spre care sau ce fel de
timp arăta Duhul lui Hristos, care era în ei, mărturisind dinainte patimile care erau pentru Hristos şi gloriile de după
acestea. (1:12) Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi slujeau ei acele lucruri, care v-au fost vestite
acum prin cei care v-au predicat Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, lucruri în care îngerii doresc să privească
de aproape.“). Lui Isaia nu i s-a prezentat clar scumpătatea acestei „Pietre”. Dar acum ea a fost
arătată în toată valoarea ei acelora care au crezut.

Din păcate mulțimea poporului a fost necredincioasă. Și pentru ei Piatra, pe care zidarii,
conducătorii poporului, au lepădat-o ca fiind nefolositoare, cu toate că El a fost înălțat în cer
mai presus de orice stăpânire și putere, a fost numai o Piatră de poticnire și o stâncă de
cădere! Și aceasta a fost prorocit. Dumnezeu a știut cât de greu va fi să accepți, că tocmai ei,
care după părerea lor proprie și a poporului au fost meșterii zidari ai lui Israel, vor lepăda,
Piatra pusă de Dumnezeu ca fundament, ca fiind fără valoare (Isaia 8.14 „(8:14) Şi El va fi locaş
sfânt şi piatră de poticnire şi stâncă de cădere pentru amândouă casele lui Israel, cursă şi laţ pentru locuitorii
Ierusalimului.“). Aceasta va arăta, că aceia, spre care poporul privea ca la conducătorii lor
spirituali, nu s-au dovedit apți să construiască Casa spirituală a lui Dumnezeu. Găsim în
evanghelii că nici apostolii nu puteau să creadă, că mai marii poporului vor lepăda definitiv și
vor crucifica pe Domnul. De aceea ei nu puteau înțelege multe locuri din Scriptură, care
vorbeau despre aceasta.

Acum le puteau înțelege. Au văzut cu ochii lor, că El, Cel prezentat de profeți ca fiind Mesia
trimis de Dumnezeu, și care incontestabil a făcut să se vadă slava Lui morală și minunile
bunătății și puterii divine, era Iehova Însuși, Cel lepădat și crucificat de marii preoți și de
cărturari (Marcu 15.31-32 „(15:31) La fel şi preoţii de seamă, bătându-şi joc de El între ei, cu cărturarii, spuneau:
„Pe alţii i-a mântuit; pe Sine Însuşi nu Se poate mântui! (15:32) Hristosul, Împăratul lui Israel, să coboare acum de pe
cruce, ca să vedem şi să credem!“ Şi cei răstigniţi împreună cu El Îl insultau.“). Acum puteau înțelege locurile
din Scriptură, cum ar fi primele versete din Isaia 53 și din Psalmul 118.22 „(118:22) ✡ Piatra pe care
au lepădat-o ziditorii a ajuns cap de unghi.“ amintit de Petru aici și în Faptele apostolilor 4. Domnul
Însuși citează acest verset (Matei 21.42 „(21:42) Isus ·le-a spus: „N-aţi citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe
care au lepădat-o ziditorii, aceasta a ajuns cap de unghi; aceasta a fost de la Domnul şi este minunată în ochii
noştri»?“). El stă înaintea marilor preoți și a bătrânilor poporului (versetele 23-46) și le spune că
Piatra aleasă a fost pusă de Dumnezeu ca fundament, dar ei au lepădat-O. Este ca și cum ar
spune: „Eu sunt aici, iar voi Mă lepădați.”

Dar ce a făcut Dumnezeu cu această Piatră lepădată? El L-a înviat dintre cei morți și I-a dat
un loc la dreapta Sa în cel mai înalt cer: »mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de
orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul
acesta, ci și în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare.« (Efeseni 1.20-22 „(1:20) care a lucrat în
Hristos, înviindu-L dintre morţi, şi L-a aşezat la dreapta Sa, în cele cereşti, (1:21) mai presus de orice stăpânire şi
autoritate şi putere şi domnie şi de orice nume care este numit, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor; (1:22) şi a
pus toate sub picioarele Lui şi L-a dat Cap peste toate, Adunării,“) Acesta este înțelesul expresiei »Capul
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unghiului clădirii«. În felul acesta El, Întâiul înviat dintre cei morți, este „Capul unghiului”, piatra
de încheiere a Casei lui Dumnezeu, al cărei fundament este tot El.

»Cei neascultători« este aici poporul iudeu privit în totalitatea lui. Proslăvirea Domnului este
pentru ei o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Vedem în Faptele apostolilor că ei sunt
cei mai mari dușmani ai evangheliei despre Domnul glorificat. Ei se lovesc de Cuvânt, și la
aceasta au fost rânduiți. »Cuvântul« este aici iarăși »logos«, deci expresia gândurilor lui
Dumnezeu, așa cum este prezentat în chip desăvârșit în Domnul. Deoarece iudeii sunt
neascultători, nu vor să se supună Cuvântului harului. De aceea pentru ei nu există niciun
ajutor. Când un popor păcătos și vinovat leapădă Cuvântul harului, atunci nu mai este nici o
salvare.

Ei nu au fost rânduiți să fie neascultători! Învățătura, că Dumnezeu a rânduit (a predestinat)
pe unii oameni să meargă la pierzare este tot așa de împotriva Scripturii ca și gândul, că omul
are putere să facă binele. Tot ce este rău, este numai din om, și tot așa, tot binele vine numai
din harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut niciodată pe un om păcătos, și El nu are plăcere
în moartea păcătosului și nici ca el să meargă pentru veșnicie în iad. Dimpotrivă: »Dumnezeu,
Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința
adevărului« (1 Timotei 2.3b-4 „(2:3) Pentru că lucrul acesta este bun şi primit înaintea lui Dumnezeu,
Mântuitorul nostru, (2:4) care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.“).

Dar Dumnezeu este Dumnezeu. Dacă omul în mândria și cutezanța lui refuză să fie ascultător,
Dumnezeu rămâne suveran peste toate. El a oferit harul și adevărul Său în Hristos unui popor
neascultător, care în mândria lui a lepădat toată bunătatea și îndelunga Lui răbdare. Ei s-au
lovit de Cuvântul care L-a descoperit pe El. Ei nu au fost rânduiți să fie neascultători! Dar
deoarece au fost neascultători până la extrem, Dumnezeu a hotărât ca ei să se lovească de
Cuvântul care le-a oferit harul, de Cuvântul, prin care oricine care L-a primit a devenit mântuit
și putea să primească binecuvântarea deplină.

Versetul 9

1 Petru 2.9: Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un
popor, pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate
ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;

În acest verset vedem rămășița credincioasă din cele două seminții, cărora le-a fost adresată
scrisoarea, adusă în binecuvântarea care, potrivit cu Exodul 19 și Osea 1, era destinată
pentru tot poporul Israel.

Cuvântul scurt »voi« arată diferența față de cei neascultători din versetele anterioare. De
aceea trebuie scos în evidență. Cei neascultători, poporul văzut în totalitatea lui, nu au putut
să primească binecuvântările făgăduite, deoarece acestea aveau ascultarea ca premiză
(Exodul 19.5-6 „(19:5) Şi acum, dacă veţi asculta de glasul Meu cu adevărat şi veţi păzi legământul Meu, veţi fi
comoara Mea deosebită dintre toate popoarele, pentru că tot pământul este al Meu. (19:6) Şi Îmi veţi fi o împărăţie de
preoţi şi o naţiune sfântă». Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel“.“ ); noi știm că istoria
poporului a fost o istorie a neascultării. Când Dumnezeu în marea Sa îndurare a dat împlinirea
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binecuvântărilor în Domnul Isus, Slujitorul circumciziei (tăierii împrejur) (Romani 15.8 „(15:8)

Pentru că eu spun că Isus Hristos a devenit un slujitor al circumciziei pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să întărească
promisiunile părinţilor;“), ei au lepădat pe Cel în care Dumnezeu a oferit împlinirea.

Credincioșii nu au putut, deci, să primească binecuvântările împreună cu tot poporul.
Deoarece ei însă au fost ascultători și și-au pus încrederea în Acela care a fost lepădat de
popor, Dumnezeu i-a adus în legătura binecuvântată cu El Însuși, pe care El a oferit-o
poporului. Faptul că binecuvântările erau cerești și aveau deci un caracter mult mai înalt, nu a
schimbat cu nimic faptul că ele au fost primite în concordanță cu făgăduința. Dar baza nu a
mai fost acum ascultarea lor, ci ascultarea Domnului Isus. Pentru ei era har.

Se înțelege de la sine că noi, credincioșii dintre națiuni, am fost aduși în aceeași legătură cu
Dumnezeu și în aceleași binecuvântări. Dar noi am fost »străini de legămintele făgăduinței,
fără nădejde și fără Dumnezeu în lume« (Efeseni 2.12 „(2:12) eraţi fără Hristos în timpul acela, înstrăinaţi
de cetăţenia lui Israel şi străini de legămintele promisiunii, neavând speranţă şi fără Dumnezeu în lume.“).

Israel a fost poporul ales. Dumnezeu i-a ales dintre toate popoarele pământului, ca ei să fie
poporul Lui pământesc ( Deuteronomul 7.6 „(7:6) Pentru că tu eşti un popor sfânt pentru Domnul
Dumnezeul tău: Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să-I fii un popor deosebit dintre toate popoarele care sunt pe faţa
pământului.“). Dar credincioșii, cărora le-a fost adresată scrisoarea (și noi împreună cu ei) am
fost aleși de Tatăl pentru înfiere (1 Petru 1.2 „(1:2) aleşi după ştiinţa dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, în
sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropire cu sângele lui Isus Hristos: Har vouă şi pace să vă fie înmulţite!“). Fiind
aduși în această poziție, fiecare din noi nu stă independent, ci noi suntem mădulare ale unei
familii, ale unei »seminții«, a familiei lui Dumnezeu. Cuvântul arată spre apartenența prin
naștere, spre relații familiare. Cuvântul seminție nu este însoțit de articol, și aceasta arată că
este vorba mai mult de caracter, dar și că nu numai ei sunt membrii ai acestei seminții. Prin
harul nemărginit, noi, credincioșii dintre națiuni, care am fost fără Dumnezeu în lume, am fost
apropiați prin sângele lui Hristos (Efeseni 2.12 „(2:12) eraţi fără Hristos în timpul acela, înstrăinaţi de
cetăţenia lui Israel şi străini de legămintele promisiunii, neavând speranţă şi fără Dumnezeu în lume.“ ) și prin
nașterea noastră din nou am fost aduși în aceeași seminție.

o preoție împărătească

Dacă comparăm acest verset cu versetul 5, vedem diferența dintre o preoție sfântă și o
preoție împărătească. Prima este pentru a aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu
prin Isus Hristos. Cea de-a doua este ca să vestească virtuțile Aceluia »care ne-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunată«. Lucrarea preoției sfinte se îndreaptă deci de la om spre
Dumnezeu, lucrarea preoției împărătești este din partea lui Dumnezeu pentru oameni. Prima
are loc în Locul Preasfânt, cea de-a doua are loc în lume.

În Melhisedec vedem tabloul unui preot împărătesc. El iese în lume, ca să ducă pâine și vin, și
ca să binecuvânteze (Geneza 14.18-20 „(14:18) Şi Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin. Şi
el era preot al Dumnezeului Preaînalt. (14:19) Şi el l-a binecuvântat şi a spus: „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul
Preaînalt, Stăpânul cerurilor şi al pământului. (14:20) Şi binecuvântat să fie Dumnezeul Preaînalt, care a dat pe
vrăjmaşii tăi în mâna ta“. Şi Avram i-a dat zeciuială din toate.“). Știm că el este o imagine a Domnului Isus,
așa cum El va exercita în viitor preoția în Împărăția de o mie de ani (Evrei 6.20 „(6:20) unde Isus a
intrat pentru noi ca Înainte-mergător, fiind făcut pentru eternitate mare preot după rânduiala lui Melhisedec.“; Evrei
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7). El va veni pe pământ în slava Sa cerească, ca să binecuvânteze și în felul acesta să
descopere pe Dumnezeu în maiestatea și bunătatea Sa ca Marele dăruitor. Domnul este deja
astăzi Preot după rânduiala lui Melhisedec. Dar deoarece El este încă lepădat de Israel și
judecata nu a fost încă făcută, El nu poate încă să exercite preoția împărătească. El este
acum numai Preot în Locul Preasfânt; aceasta corespunde preoției lui Aaron.

Prin legătura noastră cu El suntem și noi preoți sfinți, așa cum am văzut în versetul 5. Noi
intrăm în Locul Preasfânt, ca să aducem lui Dumnezeu jertfe duhovnicești, și să ne rugăm
pentru alții. Mai târziu vom fi preoți împărătești, așa cum este Domnul. Vom purta cununi și
vom sta pe tron (Apocalipsa 4.4 „(4:4) Şi de jur-împrejurul tronului, douăzeci şi patru de tronuri, şi pe tronuri
şedeau douăzeci şi patru de bătrâni îmbrăcaţi în haine albe; şi pe capetele lor erau cununi de aur.“ ). Vom purta
hainele preoțești albe și vom face lucrarea preoțească (Apocalipsa 5.8-10 „(5:8) Şi, când a luat
cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au prosternat înaintea Mielului, având fiecare o harfă
şi potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor. (5:9) Şi ei ·cântau o cântare nouă, spunând: „Vrednic eşti
să iei cartea şi să-i deschizi peceţi-le, pentru că ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele
Tău, din orice seminţie şi limbă şi popor şi naţiune (5:10) şi i-ai făcut împăraţi şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi vor
împărăţi pe pământ!““). Vom revela în chip desăvârșit slava Domnului și desăvârșirea lucrării Sale,
nu numai prin cuvintele noastre, ci și prin ceea ce suntem. Noi înșine vom fi atunci revelarea
slavei și harului lui Dumnezeu, așa cum Domnul Isus va revela atunci în chip desăvârșit pe
Dumnezeu.

Dar acum, înainte ca Domnul să-Și exercite preoția împărătească, suntem noi chemați să
facem aceasta. Noi trebuie să vestim virtuțile, caracteristicile minunate ale Aceluia care ne-a
chemat din întuneric la lumina Sa minunată, nu atât de mult prin cuvinte, ci prin toată
comportarea noastră. În mod obișnuit prin „vestire” noi înțelegem predicare. Dar aici cuvântul
nu are înțelesul acesta. Aici este vorba de felul cum ne prezentăm în toată existența noastră,
prin ceea ce facem, ce vorbim, deci prin toată viața noastră. Lumea trebuie să vadă în viața
noastră pe Dumnezeu și pe Domnul Isus, toate slăvile Lor. Dacă noi toți am fi așa cum ar
trebui să fim, atunci ar fi așa. Domnul ne-a așezat deci în lume ca noi să facem acum deja,
ceea ce va face El în viitor în chip desăvârșit.

Ca preoți sfinți noi mergem deci în Locul Preasfânt, și ca preoți împărătești ieșim afară pentru
a depune mărturie. Aceasta este ordinea normală, așa cum o vedem și în tablourile Vechiului
Testament (Leviticul 9.23; 16). Nici nu poate fi altfel, căci lucrarea ca preoți sfinți din Locul
Preasfânt este izvorul lucrării pe care noi o facem ca preoți împărătești. În ultima revelăm pe
Domnul în existența noastră. Pentru a putea face aceasta trebuie să existe o concordanță
morală. Dar cum poate să ia naștere aceasta? Știm că aceasta poate avea loc numai prin
aceea, că noi privim slava Domnului (2 Corinteni 3.18 „(3:18) Iar noi toţi, privind ca într-o oglindă, cu faţa
descoperită, gloria Domnului, suntem transformaţi în acelaşi chip, din glorie spre glorie, întocmai ca de la Duhul
Domnului.“).

Ca preoți sfinți intrăm în Locul Preasfânt, ca acolo să aducem jertfele noastre: rodul buzelor
care mărturisesc Numele Lui (Evrei 13.15 „(13:15) Prin El deci să-I aducem neîncetat jertfă de laudă lui
Dumnezeu, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.“). Ne preocupăm acolo cu viața Lui sfântă
de pe pământ (jertfa de mâncare – Leviticul 2) și cu moartea Lui minunată pe cruce, unde a
proslăvit pe Dumnezeu nespus de mult și unde a îndreptat ce noi am făcut greșit înaintea lui
Dumnezeu (jertfa de ardere-de-tot – Leviticul 1) și care este temelia părtășiei noastre cu
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Dumnezeu (jertfa de pace – Leviticul 3). Privirea tuturor acestor slăvi morale să nu aibă oare
nici o influență asupra noastră? Conștiența că El a trăit pe pământ și apoi a murit pe cruce,
deoarece ne iubește, voia să ne salveze de pierzarea veșnică și să ne facă părtași la tot ce
era în inima lui Dumnezeu pentru noi, să nu ne atragă spre El, în așa fel ca inimile noastre să
se aprindă de dragoste și admirație pentru El? Privim apoi la Domnul, acolo unde El este
acum; la Omul proslăvit în cer. Privirea îndreptată spre El în slavă ne face asemenea lui din
punct de vedere moral. Vom fi schimbați în același chip al slavei Sale (2 Corinteni 3.18 „(3:18) Iar
noi toţi, privind ca într-o oglindă, cu faţa descoperită, gloria Domnului, suntem transformaţi în acelaşi chip, din glorie
spre glorie, întocmai ca de la Duhul Domnului.“; Exodul 34.29 „(34:29) Şi a fost aşa: când a coborât Moise de pe
muntele Sinai – şi cele două table ale mărturiei erau în mâna lui Moise când a coborât de pe munte – Moise nu ştia că
pielea feţei lui strălucea pentru că vorbise cu El.“ ). Putem apoi să ieșim ca preoți împărătești, ca să
vestim toate slăvile Sale. Oamenii le vor vedea în comportarea noastră, în stilul nostru de
viață, în cuvintele noastre.

Vedem că lucrarea noastră preoțească este cu totul altceva decât vestirea evangheliei la cei
necredincioși și a Cuvântului lui Dumnezeu la cei credincioși. Ultima este misiunea acelora
care au primit de la Dumnezeu darul pentru aceasta. Este mai mult o lucrare levitică. Dar preot
este orice credincios, tânăr sau bătrân, bărbat sau femeie. Evanghelia sau lucrarea de vestire
a Cuvântului este darul lui Dumnezeu față de oameni. Lucrarea preoțească în Locul Preasfânt
este darul oamenilor pentru Dumnezeu și lucrarea preoției împărătești pe pământ nu este
darul, ci este revelația lui Dumnezeu. Numirea unei predici ca fiind serviciu divin dovedește
lipsa de înțelegere a ceea ce este un serviciu divin potrivit Cuvântului lui Dumnezeu sau
adorare și lucrare a Adunării.

un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Și l-a câștigat

Sfânt înseamnă pus deoparte. Aplicat la oameni înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu,
eliberat și pus deoparte de tot cu ce omul firesc a fost legat după căderea în păcat: lume și
păcat. Dumnezeu a scos pe Israel de la închinarea la idoli (Iosua 24.2-14), ca să-I slujească
Lui și să fie pentru El. Dar poporul L-a respins și a zis: »Noi n-avem alt împărat, decât pe
Cezarul!« (Ioan 19.15 „(19:15) Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!“ Pilat ·le-a spus: „Să-L răstignesc pe
Împăratul vostru?“ Preoţii de seamă au răspuns: „Nu avem împărat decât pe Cezarul!““ ). »Sângele Lui să fie
asupra noastră și asupra copiilor noștri!« (Matei 27.25 „(27:25) Şi tot poporul, răspunzând, a spus:
„Sângele Lui fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri!““)

Nici măcar la început poporul nu a avut o sfințenie adevărată. Cei doi fii ai lui Aaron, care au
fost luați din mijlocul poporului și sfințiți, pentru a se apropia de Dumnezeu, au murit atunci
când au intrat pentru prima dată în Locul Preasfânt (Leviticul 10). Și Aaron, marele preot,
avea voie să intre numai o singură dată pe an, și atunci trebuia mai înainte să aducă jertfe și
sânge (Leviticul 16.1-4 „(16:1) Şi Domnul a vorbit lui Moise, după moartea celor doi fii ai lui Aaron, când s-au
apropiat înaintea Domnului şi au murit. (16:2) Şi Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte lui Aaron, fratele tău, să nu intre
oricând în sfântul locaş, înăuntrul perdelei dinaintea scaunului îndurării, care este peste chivot, ca să nu moară;
pentru că Mă voi arăta în nor deasupra scaunului îndurării. (16:3) Aaron să intre cu acestea în sfântul locaş: cu un viţel
tânăr din cireadă ca jertfă pentru păcat şi un berbec ca ardere de tot. (16:4) Să se îmbrace cu cămaşa sfântă de in şi să-
şi pună pantalonii de in pe carnea sa şi să se încingă cu brâul de in şi să-şi lege mitra de in; acestea sunt haine sfinte;
şi să-şi scalde carnea în apă şi să se îmbrace cu ele.“ ). Atunci nu avea voie să poarte hainele lui
preoțești obișnuite, ci haine albe de in, care sunt un simbol al sfințeniei practice (Apocalipsa
19.8 „(19:8) Şi i s-a dat să se îmbrace în in subţire, strălucitor şi curat“, pentru că inul subţire sunt faptele drepte ale
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sfinţilor.“). Cât de mult arată aceasta spre viața lipsită de sfințenia practică și de depărtarea de
Dumnezeu prin păcat! Dar noi am fost spălați în sângele Mielului. Duhul Sfânt spune acestor
credincioși, cărora le-a fost adresată scrisoarea, că ei au libertatea să intre în Locul Preasfânt
prin perdeaua sfâșiată (Evrei 10.19 „(10:19) Având deci, fraţilor, îndrăzneală să intrăm în locurile sfinte prin
sângele lui Isus,“). Puși deoparte din lume, prin nașterea din nou (1 Petru 1.2 „(1:2) aleşi după ştiinţa
dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, în sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropire cu sângele lui Isus Hristos: Har vouă şi
pace să vă fie înmulţite!“), și din poporul lor vechi, și eliberați prin sângele Mielului (1 Petru 1.19 „
(1:19) ci cu sângele preţios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur şi fără pată;“) de viața lor lipsită de sfințenie,
și spălați fiind de păcatele lor, erau un popor cu adevărat sfânt.

Dacă Dumnezeu a trebuit să spună cu privire la necredincioșia și păcatele lui Israel: »Nu-i
poporul Meu« (Osea 1.9 „(1:9) Şi Domnul a zis: „Pune-i numele Lo-Ami, pentru că voi nu-Mi sunteţi popor şi Eu
nu voi fi pentru voi.“), El putea să recunoască ca popor al Său, și să dea mărturie publică despre
el, pe aceia a căror credință a străpuns opoziția și necredința propriului popor. Duhul Sfânt ne
spune prin apostolul Pavel, că Dumnezeu Își pune pecetea pe oricine crede vestea bună
despre Mielul jertfit (Efeseni 1.13 „(1:13) în care şi voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii
voastre, în care, de asemenea, crezând, aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al promisiunii,“; 2 Corinteni 1.22 „(1:22)

care ne-a şi pecetluit şi a pus arvuna Duhului în inimile noastre.“ ). Duhul Sfânt vine să locuiască în el, ca
mărturie publică a faptului că Dumnezeu recunoaște o astfel de persoană că Îi aparține.
Apostolul Petru a vestit aceasta în aceeași zi, în care Duhul Sfânt a venit pe pământ, ca să
locuiască în cei ce cred în Domnul Isus (Faptele apostolilor 2.38 „(2:38) Şi Petru le-a zis: „Pocăiţi-vă şi
fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului
Sfânt.“).

Dacă urmărim locurile din Scriptură în care se vorbește despre lumină și întuneric, cred că
ajungem la concluzia că întunericul este necunoașterea lui Dumnezeu, iar lumina este
cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu este lumină, și în El nu este întuneric (1 Ioan 1.3 „(1:3) ce
am văzut şi am auzit vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi comuniune cu noi; şi comuniunea noastră este în adevăr cu
Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.“ ). Deci, Cel care ne-a făcut cunoscut pe Dumnezeu a fost
Cuvântul, expresia desăvârșită a ceea ce este Dumnezeu (Ioan 1.18 „(1:18) Nimeni nu L-a văzut
vreodată pe Dumnezeu; singurul Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.“ ). Acesta este
înțelesul cuvântului grecesc (vezi remarca la 1 Petru 1.23 „(1:23) fiind născuţi din nou nu dintr-o
sămânţă care se strică, ci dintr-una care nu se strică, prin Cuvântul viu, care rămâne pentru totdeauna, al lui
Dumnezeu.“). În cuvânt era viața, și viața era lumina oamenilor (Ioan 1.1-5 „(1:1) La început era
Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. (1:2) Acesta era la început cu Dumnezeu. (1:3) Toate
au fost făcute prin El, şi fără El n-a fost făcut nimic din ce a fost făcut. (1:4) În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor.
(1:5) Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a cuprins-o.“ ). »Și viața veșnică este aceasta: să Te
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu«
(Ioan 17.3 „(17:3) Şi aceasta este viaţa eternă, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus
Hristos pe care L-ai trimis Tu.“).

De aceea Scriptura spune în continuare: »A căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul
veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este
chipul lui Dumnezeu. ... Căci Dumnezeu, care a zis „Să lumineze lumina în întuneric”, ne-a
luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe
fața lui Isus Hristos.« (2 Corinteni 4.4-6 „(4:4) în care dumnezeul veacului acestuia a orbit gândurile
necredincioşilor, ca lumina Evangheliei gloriei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, să nu strălucească pentru ei.
(4:5) Pentru că noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Hristos Isus ca Domn, iar pe noi înşine ca robi ai voştri, pentru
Isus. (4:6) Pentru că Dumnezeul care a spus: „Lumină să strălucească din întuneric“, El a strălucit în inimile noastre,
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pentru a da lumina cunoştinţei gloriei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.“)

Noi am fost fără Dumnezeu în lume (Efeseni 2.12 „(2:12) eraţi fără Hristos în timpul acela, înstrăinaţi de
cetăţenia lui Israel şi străini de legămintele promisiunii, neavând speranţă şi fără Dumnezeu în lume.“). Textual în
limba greacă se spune că noi am fost ateiști. Noi am fost cu mintea întunecată și străini de
viața lui Dumnezeu din cauza neștiinței în care eram (Efeseni 4.18 „(4:18) fiind întunecaţi în înţelegere,
înstrăinaţi de viaţa lui Dumnezeu prin neştiinţa care este în ei, prin împietrirea inimii lor;“ ). »Odinioară erați
întuneric; dar acum sunteți lumină în Domnul« (Efeseni 5.8 „(5:8) Pentru că odinioară eraţi întuneric, dar
acum, lumină în Domnul; umblaţi ca nişte copii ai luminii“).

Ce mântuire! Noi nu am cunoscut pe Dumnezeu și trebuia să rămânem veșnic în acest
întuneric, dacă El nu ar fi intervenit. Dar chemarea puterii Sale, căreia nu am putut să ne
împotrivim, ne-a scos din întuneric și ne-a adus în lumina Sa minunată (Coloseni 1.12-13 „(1:12)

mulţumind Tatălui, care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor în lumină, (1:13) care ne-a eliberat din
stăpânirea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Sale,“). Noi Îl cunoaștem prin Domnul
Isus. »Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit, și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este
adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este
Dumnezeul adevărat și viața veșnică« (1 Ioan 5.20 „(5:20) Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat
pricepere, ca să Îl cunoaştem pe Cel adevărat; şi noi suntem în Cel adevărat, în Fiul Său, Isus Hristos. El este
adevăratul Dumnezeu şi viaţă eternă.“ ). Și noi umblăm în lumină, tot așa cum El este în lumină.
Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de toate păcatele (1 Ioan 1.7 „(1:7) Dar,
dacă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem comuniune unii cu alţii şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Său,
ne curăţeşte de orice păcat.“).

Dacă ne gândim la aceasta, nu se trezește în inima noastră o dorință adâncă să vestim
virtuțile, toate caracteristicile minunate ale Aceluia care a dat naștere la acestea, și pe Care
noi îl cunoaștem acum, și prin cuvintele și prin faptele noastre să arătăm în viața noastră cine
este El? Deci, Dumnezeu ne-a făcut »o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam
sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui«, pentru ca s-o facem.
Cândva pământul va fi plin de cunoștința Domnului, așa cum apa acopere fundul mării (Isaia
11.9-10 „(11:9) Nu vor face răni, nici nu vor nimici pe tot muntele Meu cel sfânt. Pentru că pământul va fi plin de
cunoştinţa Domnului, aşa cum apele acoperă marea. (11:10) Şi va fi aşa: în ziua aceea, rădăcina lui Isai va sta ca steag
al popoarelor; naţiunile o vor căuta şi locul său de odihnă va fi glorios.“). Lumea nu Îl cunoaște acum – este
noapte. Dar în noaptea lepădării Sale noi avem dreptul să facem vizibil virtuțile Sale; aceste
virtuți minunate, pe care noi le-am cunoscut, atunci când prin harul minunat ni s-au
descoperit, atunci pe când eram fără putere, fără Dumnezeu, păcătoși și dușmani (Romani
5.6-10 „(5:6) Pentru că, pe când eram noi încă fără putere, la timpul potrivit, Hristos a murit pentru cei neevlavioşi.
(5:7) Deoarece, pentru un om drept, abia dacă va muri cineva; pentru că, pentru cel bun, poate ar îndrăzni cineva chiar
să moară; (5:8) dar Dumnezeu Îşi arată propria Lui dragoste faţă de noi prin aceea că, pe când eram noi încă păcătoşi,
Hristos a murit pentru noi. (5:9) Deci cu atât mai mult, fiind îndreptăţiţi acum prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de
mânia lui Dumnezeu. (5:10) Pentru că, dacă, fiind vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu
atât mai mult, fiind împăcaţi, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.“).

Versetul 10

1 Petru 2.10: ... pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui
Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare.
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Ca să putem înțelege acest verset, trebuie să citim Osea 1; 2. Dumnezeu spune acolo lui
Israel (celor 10 seminții), că în urma necredincioșiei și decăderii lor, nu mai pot fi poporul Lui
(Lo-Ami) și nu vor mai avea parte de îndurare (Lo-Ruhama). Așa cum am văzut în Exodul 19,
binecuvântările le-au fost făgăduite sub premiza că ei vor fi ascultători. Dar ei au fost
totdeauna neascultători. Nu exista nici o speranță ca ei să primească aceste făgăduințe.

Dumnezeu Își arată apoi harul Său minunat. După ce El îi va judeca, El le va da totuși
binecuvântările pe baza harului. Și aceasta într-un chip minunat, inexplicabil pentru mintea
omenească. Tocmai în locul în care se spune: voi sunteți poporul Meu, li se spune: voi sunteți
copiii Dumnezeului cel viu (Osea 1.10 „(1:10) Totuşi numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării care nu se
poate măsura, nici număra. Şi va fi aşa: în locul unde li s-a zis: «Nu sunteţi poporul Meu!» li se va zice: «Fii ai
Dumnezeului celui viu!»“). Valea Acor va deveni pentru ei o ușă de speranță (Osea 2.14 „(2:14) ✡ „De
aceea, iată, o voi ademeni şi o voi duce în pustiu şi voi vorbi inimii ei.“ ). „Valea Acor” înseamnă „Valea
nenorocirii”. Este locul unde a avut loc prima judecată a lui Dumnezeu asupra poporului în țară
(Iosua 7.26 „(7:26) Şi au ridicat deasupra lui o grămadă mare de pietre, care este până în ziua aceasta. Şi Domnul
S-a întors din aprinderea mâniei Sale. De aceea s-a pus numele locului aceluia Valea Acor, până în ziua aceasta.“).
Deci, locul judecății va deveni ușa speranței. Harul se va lăuda împotriva judecății. Acolo unde
păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. Dar el va domni prin neprihănire (Romani
5.20-21 „(5:20) Dar legea a intervenit, ca să prisosească greşeala; dar unde păcatul a prisosit, harul a prisosit şi mai
mult, (5:21) pentru ca, după cum păcatul a domnit în moarte, tot aşa şi harul să domnească prin dreptate spre viaţă
eternă, prin Isus Hristos, Domnul nostru.“)!

Cât de mult vedem noi această înțelepciune divină relevată la cruce. Dumnezeu a judecat
acolo păcatul în judecata Sa necruțătoare. În imaginea vițelei roșii vedem că jertfa pentru
păcat era complet mistuită de foc, chiar și sângele trebuia ars; focul este un simbol al
sfințeniei lui Dumnezeu care verifică, încearcă (Numeri 19). Dar tocmai crucea, unde noi
vedem cu groază judecata îngrozitoare a lui Dumnezeu asupra păcatului și a păcătoșilor, a
devenit pentru noi o ușă de speranță. Vedem acolo că există mântuire, că noi putem primi
harul lui Dumnezeu, cu toată starea noastră rea, și anume pe o cale a dreptății. Dumnezeu
este drept, atunci când iartă păcatele celui ce primește pe Domnul Isus, și astfel are parte de
lucrarea Sa, și îi dă tot ce avea în inima Lui pentru oameni înainte de a fi creația. Harul
domnește prin dreptate spre viața veșnică (Romani 5.21 „(5:21) pentru ca, după cum păcatul a domnit în
moarte, tot aşa şi harul să domnească prin dreptate spre viaţă eternă, prin Isus Hristos, Domnul nostru.“ ).
Judecata asupra păcatului (dar făcută asupra Aceluia care nu a cunoscut niciun păcat) este
pentru noi ușa spre toate binecuvântările.

Tot așa este și cu poporul Israel. După ce Dumnezeu îi va judeca, rămășița va crede în
Domnul Isus și în felul acesta va avea parte de urmările lucrării Sale. Dumnezeu îi va primi și
le va da tot ce le-a promis că le va da pe baza ascultării lor. Însă atunci le vor primi pe baza
ascultării Unuia, a Aceluia care a fost ascultător până la moarte, da până la moarte pe cruce
(Filipeni 2.8 „(2:8) Şi, la înfăţişare fiind găsit ca un om, S-a smerit pe Sine, făcându-Se ascultător până la moarte, şi
chiar moarte de cruce.“). Cât de mult vedem aici, că Dumnezeu stă peste toate. Neascultarea
omului, starea creaturii, toate influențele Satanei, nu pot împiedeca, ca Dumnezeu să-Și
împlinească hotărârile Sale de binecuvântare. Să nu strigăm noi împreună cu apostolul: »O,
adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui,
și cât de neînțelese sunt căile Lui! Și în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine
a fost sfătuitorul Lui? ... Din El, prin El, și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în

Pagina 25 din 55 soundwords.de/ro/a11207.html

https://www.soundwords.de/ro/a11207.html


Hendrik Leendert HeijkoopStudiul epistolei 1 Petru (2)
1 Petru 2

veci! Amin.« (Romani 11.33-36 „(11:33) O, adânc al bogăţiilor şi al înţelepciunii şi al cunoştinţei lui Dumnezeu!
Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi de neînţelese căile Lui! (11:34) Pentru că „cine a cunoscut gândul Domnului?
sau cine a fost sfătuitorul Lui? (11:35) sau cine I-a dat Lui întâi, şi să-i fie răsplătit?“ (11:36) Pentru că din El şi prin El şi
pentru El sunt toate lucrurile. A Lui fie gloria pentru totdeauna! Amin.“).

Întreg poporul ca atare nu a putut încă să primească binecuvântările. Cele 10 seminții au fost
alungate și împrăștiate printre popoare. Cele 2 seminții au fost mai târziu de asemenea
alungate, dar o rămășiță s-a întors înapoi prin harul lui Dumnezeu 70 de ani după aceea. Dar
când li s-au oferit binecuvântările, ei au lepădat și au crucificat pe Acela care era Singurul ce
putea să-i aducă în starea binecuvântată. În felul acesta și cele 2 seminții au fost puse
deoparte. Începând din acest moment stă scris și deasupra lui Iuda și Beniamin: Lo-Ami și Lo-
Ruhama. Aceasta era starea destinatarilor acestei scrisori, înainte ca ei să creadă în Domnul
Isus și să-L primească. Cuvântul grecesc din versetul 10 pentru »nu căpătaserăți îndurare«
stă într-o formă (participiu perfect) care redă o stare permanentă.

Dar ei au primit pe Domnul Isus. Drept urmare ei au primit anticipat ce va primi o parte a
poporului, cel puțin în măsura în care ei vor umbla prin credință, și nu prin »vedere« (Ioan
20.29 „ (20:29) Isus ·i-a spus: „Pentru că M-ai văzut, ai crezut; ferice de cei care n-au văzut şi au crezut“.“ ).
Cuvântul grecesc pentru »ați căpătat îndurare« este la forma aorist. Deci a avut loc odată
pentru totdeauna cu urmări permanente. Noi, credincioșii dintre națiuni, avem aceiași parte.
Duhul Sfânt l-a lăsat pe apostolul Pavel să folosească locurile din Osea 1 și Osea 2 într-o
scrisoare adresată atât credincioșilor dintre iudei, cât și dintre păgâni (Romani 9). Toți care au
primit pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn, sunt acum în starea de a fi primit îndurarea.
Poporul Israel ca întreg nu are acum parte de îndurare.

Dar aceasta nu înseamnă că Osea 1 și Osea 2 nu se va împlini și pentru Israel în zilele care
vor veni. Profețiile din aceste capitole sunt în primul rând pentru Israel. Dar Dumnezeu a dat
făgăduințelor Lui o amploare așa de mare, că și noi avem loc în ele, noi, aceia la care
Dumnezeu S-a gândit înainte de întemeierea lumii (Efeseni 1.4 „(1:4) după cum ne-a ales în El mai
înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui, în dragoste;“). Căci nouă Dumnezeu ne-a
dovedit neschimbabilitatea hotărârilor Sale mai mult decât El a arătat-o vreodată în căile Lui
cu Israel. »Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de chemarea făcută« (Romani 11.29
 „(11:29) Pentru că darurile de har şi chemarea lui Dumnezeu sunt fără părere de rău.“).

Vers. 11-12

1 Petru 2.11,12: Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de
poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul
neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin
faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.

Aici începe partea a treia a scrisorii, care se întinde până la capitolul 3 versetul 9. Această
parte și următoarele două conțin îndemnuri practice care se bazează pe învățătura din primul
capitol și primele 10 versete din capitolul al doilea. Acesta este un principiu în Scriptură.
Avertismentele se bazează totdeauna pe învățătura referitoare la legătura sufletului cu
Dumnezeu, și sub acest aspect sunt totdeauna privite. De aceea în mod normal în prima parte
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a unei scrisori găsim partea de învățătură și după aceea avertismentele, care sunt totdeauna
în concordanță cu partea referitoare la adevărul lui Dumnezeu prezentat în scrisoare. Așa, de
exemplu, avertismentele din epistola către Efeseni au un alt caracter decât acela pe care îl au
avertismentele din această epistolă. În epistola către Efeseni credincioșii sunt prezentați ca
fiind înviați împreună cu Hristos și așezați în El în locurile cerești, în timp ce în epistolele lui
Petru sunt priviți ca pelerini aici pe pământ.

În primele versete ale capitolului 1 (1 Petru 1.1-2 „(1:1) Petru, apostol al lui Isus Hristos, către locuitorii
temporari din împrăştiere din Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, (1:2) aleşi după ştiinţa dinainte a lui Dumnezeu
Tatăl, în sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropire cu sângele lui Isus Hristos: Har vouă şi pace să vă fie înmulţite!“)
găsim, pe scurt spus, poziția în care au fost aduși credincioșii prin harul lui Dumnezeu. Aleși
după cunoștința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre
ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Cunoștința despre Dumnezeu Tatăl, și
legătura cu El, sfințirea prin Duhul Sfânt (punerea deoparte prin nașterea din nou) și stropirea
cu sângele lui Isus Hristos au fost explicate detaliat în prima parte a epistolei (1 Petru
1.3,14-19). Pe lângă aceasta ne-a fost prezentată chemarea noastră cerească.

În partea a doua (1 Petru 1.22 – 2.10) s-a vorbit din nou despre nașterea din nou, dar acum ca
fundament al poziției noastre de martori. Noi suntem o preoție sfântă, ca martori înaintea lui
Dumnezeu în Locul Preasfânt, și o preoție împărătească, ca martori în lume și pentru lume.
Am văzut că ultima înseamnă: noi trebuie să revelăm pe Hristos în toată umblarea noastră. În
această poziție suntem unelte ale îndurării lui Dumnezeu. Îndurarea este afecțiunea pe care o
are Dumnezeu față de noi în împrejurările noastre din viață.

Din aceasta se naște de la sine întrebarea, cum revelăm noi pe Hristos în diferitele relații, în
care noi putem ajunge aici pe pământ. Prin aceasta ajungem la ultimul punct al poziției
noastre ca credincioși: am fost aduși la ascultarea lui Hristos (1 Petru 1.1-2 „(1:1) Petru, apostol al
lui Isus Hristos, către locuitorii temporari din împrăştiere din Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, (1:2) aleşi după
ştiinţa dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, în sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropire cu sângele lui Isus Hristos: Har
vouă şi pace să vă fie înmulţite!“ ). Domnul nu a venit pe pământ ca să I se slujească, ci ca El să
slujească (Matei 20.28 „(20:28) după cum Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi
dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi“.“). El a fost Slujitorul ascultător, care a revelat pe Dumnezeu
în toată bunătatea și harul Său. De aceea a suportat tot ce I-au făcut oamenii. Acest caracter îl
revelează Dumnezeu și astăzi față de oameni. El este »Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care
voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului« (1 Timotei 2.4 „(2:4)

care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.“ ). Hristos este într-adevăr
proslăvit, și El S-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, fiind Cap al tuturor lucrurilor (Efeseni 1.20
„(1:20) care a lucrat în Hristos, înviindu-L dintre morţi, şi L-a aşezat la dreapta Sa, în cele cereşti,“), dar Dumnezeu
I-a zis: »Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale«
(Evrei 1.13 „(1:13) Dar căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: „Şezi la dreapta Mea până îi voi pune pe vrăjmaşii Tăi ca
aşternut al picioarelor Tale“?“). Dumnezeu nu a adus încă ziua când vor fi nimiciți oamenii nelegiuiți;
El »are o îndelungă răbdare pentru voi, și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la
pocăință« (2 Petru 3.7,9 „(3:7) Dar cerurile şi pământul de acum sunt păstrate prin Cuvântul Său, pentru foc,
ţinute pentru o zi a judecăţii şi a pieirii oamenilor neevlavioşi.“ „(3:9) Domnul nu întârzie în ce priveşte promisiunea, cum
socotesc unii că este o întârziere, ci este îndelung-răbdător faţă de voi, nevrând ca vreunii să piară, ci toţi să vină la
pocăinţă.“; Evrei 11.13 „(11:13) În credinţă au murit toţi aceştia, neprimind promisiunile, ci văzându-le de departe şi
salutându-le şi mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.“). De aceea noi suntem străini pe pământ
și fără drept de cetățenie, așa cum a fost și Domnul Isus pe pământ. De aceea Îl găsim
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deseori prezentat în felul acesta în scrisoarea aceasta ca model.

Deci ce fel de gândire se potrivește pentru un pelerin și străin? Este ascultarea și un duh
supus. Dacă eu voi fi un împărat în Împărăție, atunci voi exercita autoritate și stăpânire. Dar
deoarece acum sunt un străin alungat, se cuvine un duh de supunere în toată viața mea. În
orice relații ar sta un străin, Duhul Sfânt așteaptă un duh de smerenie și supunere din partea
lui, așa cum apostolul Iacov vorbește de un duh de sărăcie și răbdare.

Cât de puțin înțelegem noi creștinismul în caracterul său moral! Încercăm să jucăm rolul unui
viteaz, în timp ce ar trebui să ocupăm poziția unui sclav încins. Creștinătatea nu a înțeles
niciodată creștinismul, și în mod deosebit acea comunitate creștină care se bazează pe Petru
ca fundament și izvor al autorității ei, biserica catolică. Ea își revendică dreptul de a domni
peste toate împărățiile și peste toate autoritățile. Noi cunoaștem felul în care ea și-a exercitat
acest drept arogant în Evul Mediu. Călătoria împăratului german la Canossa, ca să se plece
înaintea Papei, a devenit proverbială. Cine cunoaște profeția, știe cum Biserica catolică va
exercita în curând autoritatea peste imperiul roman restaurat (Europa de vest reunificată). Ea
va fi îmbrăcată în purpură și stofe de culoare roșu-aprins și se va împodobi cu aur, pietre
prețioase și perle, în loc să îmbrace hainele de păr de capră ale profeților și hainele închise,
prăfuite, ale pelerinilor (Apocalipsa 17.4 „(17:4) Şi femeia era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, şi împodobită
cu aur şi pietre preţioase şi perle, având în mâna ei un pahar de aur, plin de urâciuni şi de necurăţiile curviei ei;“ ).
»Zice în inima ei: Șed ca împărăteasă!« (Apocalipsa 18.7 „(18:7) Pe cât s-a glorificat şi a trăit în lux, pe
atât daţi-i chin şi întristare! Pentru că zice în inima ei: „Şed ca împărăteasă şi nu sunt văduvă şi nu voi vedea
nicidecum întristare“,“). Așa cum cineva a scris: „Proslăvirea pe pământ în timpul de față, puterea
universală și slava vizibilă, cea mai grosolană idolatrie, trădarea cea mai pustiitoare și cea mai
stricată a sfintei puneri deoparte pentru Hristos și ura cea mai cruntă față de sfinții lui
Dumnezeu și martorii lui Isus, acestea sunt caracteristicile ei cele mai îngrozitoare, de neșters
și indubitabile” (W. Kelly).

Dacă un credincios nu cunoaște adevărul despre perioadele de timp (cum fiecare perioadă de
timp din istoria omului își primește caracterul în funcție de felul cum Dumnezeu se descoperă
în acel timp), nu va putea niciodată să clădească corect pe temelie. Așa începe apostolul aici:
»Feriți-vă de poftele firii pământești«. Nu este acesta un duh de îngrădire, de control? După
aceea spune, că noi trebuie să fim supuși stăpânirilor omenești. Să nu vorbești despre
drepturile, pe care crezi că le ai. Cuvântul lui Dumnezeu spune, că singurul drept, pe care îl
are un om, este să meargă în iad!

În afară de aceasta, noi, ca »liberi« avem voie să folosim libertatea noastră numai pentru a
sluji (1 Petru 2.16 „(2:16) ca fiind liberi, dar nu având libertatea ca învelitoare a răutăţii, ci ca robi ai lui
Dumnezeu.“). Ce minunat, să vezi pe omul liber că este un sclav al lui Dumnezeu. Noi trebuie să
iubim pe frați (1 Petru 2.17 „(2:17) Onoraţi pe toţi, iubiţi frăţietatea, temeţi-vă de Dumnezeu, onoraţi pe
împărat!“). Dacă fac aceasta, nu le voi sluji eu atunci?

Femeile trebuie să fie supuse bărbaților lor (1 Petru 3.1-7). Bărbații trebuie să dea cinste
soțiilor lor (1 Petru 3.1-7). Și Hristos, ca marele nostru Model, ne este prezentat ca Cel ce
suferă, dar care »nu amenința, ci Se supunea dreptului Judecător« (1 Petru 2.21-23 „(2:21)

Pentru că la aceasta aţi fost chemaţi; pentru că şi Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model, ca să călcaţi pe
urmele Lui: (2:22) El, care „n-a făcut păcat, nici nu s-a găsit viclenie în gura Lui“; (2:23) care, fiind insultat, nu răspundea
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cu insultă; suferind, nu ameninţa, ci Se încredinţa pe Sine Celui care judecă drept;“).

Dar înainte ca apostolul să înceapă să-i atenționeze, li se adresează cu cuvântul
»Preaiubiților«. Această expresie derivă de la un cuvânt grecesc folosit pentru dragoste, care
niciodată nu se întâlnește în cărțile scriitorilor greci, dar care în Cuvântul lui Dumnezeu, cu
mici excepții, se folosește totdeauna pentru dragostea lui Dumnezeu sau a Domnului Isus.
Petru iubea credincioșii, deoarece ei erau obiectul dragostei lui Dumnezeu (1 Ioan 5.1 „(5:1)

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine Îl iubeşte pe Cel care a născut îl iubeşte şi
pe cel născut din El.“). Dragostea lui Dumnezeu era punctul de plecare pentru dragostea lui, dar și
pentru atenționările lui și compasiunea lui (1 Petru 4.12 „(4:12) Preaiubiţilor, nu vă miraţi de focul care a
venit peste voi, spre încercarea voastră, ca de ceva ciudat care vi se întâmplă,“).

Totdeauna trebuie să fie așa. Atenționările spirituale rezultă totdeauna din dragoste pentru cel
atenționat; și este bine pentru cel atenționat să știe, că atenționarea are loc din dragoste.
Aceasta face inima lui mult mai receptivă pentru a primi atenționarea.

Cuvântul grecesc pentru »vă sfătuiesc« înseamnă textual: „a chema”, „a pofti”. Aceasta poate
avea loc cu scopuri diferite și în feluri diferite. Așa este în 2 Corinteni 1, 4 de mai multe ori
tradus prin „a mângâia”. Aici se pare că se înțelege, să gândească, și chiar mai mult, să ia în
considerare ce le va scrie apostolul în continuare.

Un străin este cineva care locuiește în mijlocul unui popor, căruia nu-i aparține și în care el nu
se bucură de drepturile de cetățean. Deci el este într-o stare fără drepturi. El este unul care
altundeva este acasă.

Petru i-a numit la începutul scrisorii »străini, împrăștiați« (1 Petru 1.1 „(1:1) Petru, apostol al lui Isus
Hristos, către locuitorii temporari din împrăştiere din Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,“ ). Aceasta arăta
poziția lor exterioară pe pământ. Erau în afara Canaanului, lepădați de iudeii cu care au fost
una înainte de întoarcerea lor la Dumnezeu. Aici este vorba de mai mult, și anume în sensul
din 1 Petru 1.17,18 „(1:17) Şi, dacă-L chemaţi ca Tată pe Cel care, fără a privi la înfăţişare, judecă după lucrarea
fiecăruia, umblaţi în temere în timpul pribegiei voastre, (1:18) ştiind că nu cu cele pieritoare, argint sau aur, aţi fost
răscumpăraţi din felul vostru deşert de vieţuire moştenit de la părinţi,“. Aici sunt binecuvântările, pe care ei
le aveau ca creștini, cele care îi fac străini. Dacă harul i-a chemat în cer, ce aveau ei atunci a
face cu lucrurile de pe acest pământ, cu ceea ce preocupă pe oamenii lumii acesteia? Prin
nașterea din nou au primit o altă viață, decât aceea pe care o au oamenii lumii acesteia: ei au
o viață cerească. Moștenirea lor era păstrată în ceruri pentru ei. Ei așteptau arătarea lui Isus
Hristos în slavă (1 Petru 1.3-7 „(1:3) Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care,
după marea Sa îndurare, ne-a născut din nou pentru o speranţă vie, prin învierea lui Isus Hristos dintre morţi, (1:4)

pentru o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi care nu se veştejeşte, păstrată în ceruri pentru voi, (1:5) care sunteţi
păziţi prin puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru o mântuire gata să fie descoperită în timpul din urmă. (1:6) În ea
vă bucuraţi mult, deşi, pentru puţin, acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi prin felurite încercări, (1:7) pentru ca
încercarea credinţei voastre, mult mai preţioasă decât aurul care piere, deşi încercat prin foc, să fie găsită spre laudă
şi glorie şi onoare, la descoperirea lui Isus Hristos,“ ). Ei chemau pe Dumnezeu ca Tată și ei au fost
eliberați din felul deșert de viețuire, pe care-l moșteniseră de la părinții lor, prin sângele lui
Hristos Cel lepădat de lume, în care ei credeau (1 Petru 1.17-19 „(1:17) Şi, dacă-L chemaţi ca Tată pe
Cel care, fără a privi la înfăţişare, judecă după lucrarea fiecăruia, umblaţi în temere în timpul pribegiei voastre, (1:18)

ştiind că nu cu cele pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din felul vostru deşert de vieţuire moştenit de la
părinţi, (1:19) ci cu sângele preţios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur şi fără pată;“). Ei erau o parte a Casei
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lui Dumnezeu, o preoție sfântă, care avea voie să intre în Locul Preasfânt înaintea lui
Dumnezeu. Erau o seminție aleasă, o preoție împărătească, un popor sfânt (1 Petru 2.5-10).
Ei credeau într-un Domn, care a fost crucificat de lume, și pentru credința lor lumea era
răstignită față de ei și ei față de lume (Galateni 6.14)! Ei erau despărțiți în Duhul de aceia care
au văzut pe Dumnezeu în Fiul Său, și cu toate acestea I-au urât și lepădat pe amândoi (Ioan
15.24 „(15:24) Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, nu ar avea păcat; dar acum M-au şi
văzut şi M-au urât, şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.“). Tatăl lor era în cer; Mântuitorul lor, pe care Îl iubeau și
de care se bucurau »cu o bucurie negrăită și strălucită« (1 Petru 1.8 „(1:8) pe care, fără să-L fi văzut,
Îl iubiţi; şi, crezând în El, deşi acum nu-L vedeţi, vă bucuraţi mult, cu bucurie de nespus şi glorioasă,“), era acolo,
nădejdea lor era acolo, toate resursele ajutorului lor erau acolo, în cer. Toate acestea făceau
cerul să fie patria lor, „căminul” lor. Nu este așa și pentru noi, care avem parte de aceleași
lucruri ca și ei?

Nu ne bucurăm noi, că suntem străini în această lume, care poartă caracterul dușmăniei față
de Dumnezeu și față de Hristos? Din păcate găsim în noi o legătură cu lumea, din care am
ieșit. În noi înșine sunt izvoarele din care iese stricăciunea, care dezonorează Numele lui
Dumnezeu în domeniul domniei Lui și aceasta duce la judecată din partea Sa.

Petru vorbește despre carne (fire) ca fiind viața omului pe pământ (1 Petru 4.1-6). Tot așa o
aplică când vorbește despre Domnul (1 Petru 3.18 „(3:18) pentru că şi Hristos a suferit o singură dată
pentru păcate, Cel drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă la Dumnezeu, fiind omorât în carne, dar făcut viu în
duh,“). Dar omul a devenit un păcătos, iar viața lui este caracterizată prin neascultare și
răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel, care în mod obișnuit merge până la
temelie, vorbește despre carne ca despre natura decăzută a omului. Petru nu merge atât de
departe. El vorbește aici despre plăcerile cărnii. Cuvântul grecesc pentru „carnal” sau „firesc”
(sarkikos) se întâlnește în Romani 15.27 „(15:27) Pentru că au binevoit şi le sunt datoare; pentru că, dacă
naţiunile au avut parte de cele spirituale ale lor, sunt şi ele datoare să le slujească în cele pământeşti.“; 1 Corinteni
3.3; 9.11 „(3:3) pentru că tot carnali sunteţi. Pentru că, atunci când între voi este invidie şi ceartă, nu sunteţi voi
carnali şi nu umblaţi voi în felul omului?“ „(9:11) Dacă v-am semănat cele spirituale, este mare lucru dacă vom secera
cele materiale ale voastre?“; 2 Corinteni 1.12; 10.4 „(1:12) Pentru că lauda noastră este aceasta: mărturia
conştiinţei noastre, că ne-am purtat în lume, şi mai ales faţă de voi, în simplitate şi sinceritate de la Dumnezeu (nu în
înţelepciune firească, ci în harul lui Dumnezeu).“ „(10:4) Pentru că armele luptei noastre nu sunt fireşti, ci puternice,
potrivit lui Dumnezeu, spre dărâmarea întăriturilor,“ și aici. În greaca clasică s-a folosit în mod obișnuit
un alt cuvânt (sarkinos), ca să desemneze corpul, deci carnea ca materie, din care este
constituit trupul.

În afară de Romani 15.27 „(15:27) Pentru că au binevoit şi le sunt datoare; pentru că, dacă naţiunile au avut
parte de cele spirituale ale lor, sunt şi ele datoare să le slujească în cele pământeşti.“ și 1 Corinteni 9.11 „(9:11)

Dacă v-am semănat cele spirituale, este mare lucru dacă vom secera cele materiale ale voastre?“, unde cuvântul
are înțeles general, „sarkikos” presupune o voință carnală. Dorințele nestăpânite sau plăcerile
carnale sunt dorințe ale naturii umane la care voința omului este activă, și aceasta este
totdeauna păcat pentru un creștin, căci el a fost adus la »ascultarea lui Hristos« (1 Petru 1.2
„(1:2) aleşi după ştiinţa dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, în sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropire cu sângele lui Isus
Hristos: Har vouă şi pace să vă fie înmulţite!“). Fărădelegea, deci acționarea fără să întrebi care sunt
drepturile Domnului asupra noastră, este păcat, atât pentru cei credincioși, cât și pentru cei
necredincioși (1 Ioan 3.4  „(3:4) Oricine practică păcatul practică şi nelegiuirea; şi păcatul este nelegiuire.“).

Nu știm noi din propria experiență, că aceste pofte se luptă împotriva sufletului, că ele întrerup
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părtășia cu Tatăl și cu Fiul și în felul acesta ne răpesc bucuria? Că prin aceasta devenim fără
putere și putem chiar cădea foarte adânc, dacă Domnul nu ne aduce înapoi? Dacă vrem să
avem putere în afară, trebuie să fim curați lăuntric. Dacă vrem să avem bucurie, trebuie să
avem mai întâi sfințenia. Bucuria vine totdeauna la scurt timp după sfințenie. Cine nu este
sfânt, nu are bucurie. Prin sfințenie înțeleg aici sfințenia practică – să te corectezi pe tine însuți
și umblarea ta (1 Petru 1.15-16 „(1:15) ci, după cum Cel care v a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată
purtarea; (1:16) pentru că este scris: „Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt“.“), să ții carnea în moarte, acolo unde
Dumnezeu a dus-o prin crucea lui Hristos (Galateni 5.24; Coloseni 2.11 „(2:11) în care aţi şi fost
circumcişi cu o circumcizie nefăcută de mână, în dezbrăcarea trupului cărnii, în circumcizia lui Hristos;“).

Aici nu este vorba totdeauna de lucruri grosolane, cel puțin nu la început. Dacă nu veghem, și
pe lângă aceasta neglijăm rugăciunea, ceea ce facem prin Duhul se va transforma încet în
lucrarea făcută prin carne (Galateni 3.3). Galatenii au început prin Duhul, dar acum încercau
să termine prin carne (fire); dar apostolul le-a spus, că ei au căzut din har. Cât de ușor trece
dragostea duhovnicească și stima pentru un frate, pe care Dumnezeu îl folosește, în dragoste
firească. Nu am văzut noi deseori, că această dragoste firească nu vrea să vadă răul și nu
vrea să urmeze subiectul lui pe căile doctrinelor false păcătoase sau al rătăcirilor? Nu ne face
deseori dragostea pentru soție și pentru copii să scuzăm pe cel greșit sau chiar să-l apărăm?
Nu s-a încheiat deseori stima spirituală pentru un frate sau o soră din partea unuia de sex
opus în cele mai grosolane păcate?

Aceste plăceri luptă împotriva sufletului. Sufletul este văzut aici ca locul acțiunii lui Dumnezeu.
Lucrarea lui Dumnezeu este împiedecată prin păcat, sau chiar întreruptă, dar nu se spune ca
noi să luptăm împotriva păcatului. Noi să ne ferim de el.

Este numai un loc în Noul Testament în care se spune ca noi să luptăm împotriva păcatului
(Evrei 12.4 „(12:4) Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, luptând împotriva păcatului.“ ). Dar acolo este
vorba de păcatul din jurul nostru, de păcatul din lume, dacă ne lăsăm prinși în mreaja lui. Dar
nu se spune niciodată, ca să luptăm împotriva păcatului din noi. Aceasta este misiunea
Duhului Sfânt, așa cum spune Scriptura: »Căci firea pământească poftește împotriva Duhului,
și Duhul împotriva firii pământești; sunt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți face tot
ce voiți« (Galateni 5.17). Principiul biblic valabil aici spune: »Căci voi ați murit« (Coloseni 3.3
„(3:3) pentru că voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.“ ). Și din aceasta rezultă:

»Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos,
Domnul nostru« (Romani 6.11 „(6:11) Tot aşa şi voi, socotiţi-vă pe voi înşivă morţi faţă de păcat şi vii faţă de
Dumnezeu, în Hristos Isus.“). Deci noi nu trebuie să luptăm împotriva plăcerilor cărnii care sunt în
noi, ci să ne ferim de ele, deci să nu le lăsăm să vină. Pentru aceasta este nevoie de vigilență
și multă rugăciune (Luca 22.46 „(22:46) Şi le-a spus: „Pentru ce dormiţi? Ridicaţi-vă şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi
în ispită“.“). Găsim la Iov un tablou minunat al acestei vigilențe. El a făcut un legământ cu ochii
lui, ca să nu privească la nimic sau să nu privească în așa fel încât să se trezească poftele
carnale (Iov 31.1 „(31:1) Am făcut legământ cu ochii mei; şi cum mi-aş fi oprit privirea asupra unei fecioare?“ ).
Scriptura numește această înfrânare într-o formă foarte severă: »De aceea, omorâți
mădularele voastre care sunt pe pământ, ... întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, cu
faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou« (Coloseni 3.5-10). Această dezbrăcare este ceea
ce ne este prezentat în tabloul tăierii împrejur (circumciziei). Iosua ne învață, că noi putem fi în
pustie, fără să fim tăiați împrejur. Dar dacă am trecut prin Iordan, adică, înfăptuim în inimile
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noastre moartea și învierea noastră împreună cu Hristos, și dacă apoi vrem să luăm în
posesiune țara, adică, realizăm practic ce înseamnă să fim așezați împreună cu Hristos în
locurile cerești, atunci trebuie să fim tăiați împrejur (Iosua 5.2-9).

Petru nu ne vede umblând în locurile cerești, ci umblând aici în pustie. De aceea el nu prezintă
acest principiu în toată plinătatea lui, dar se apropie foarte mult de el sub aspect practic. Noi
trebuie să fim atenți și la aspectul exterior al vieții noastre de credință. Da, credința trebuie să
fie izvorul umblării noastre. Credința este adevărul revelat, este cunoașterea gândurilor lui
Dumnezeu. Credința este energia duhovnicească din noi, care în ascultare față de Domnul și
încredere în El transpune în practică ce noi recunoaștem ca voie a Domnului, prin
cunoașterea Cuvântului Său și părtășia cu El.

Dar noi am văzut, că noi, ca preoție împărătească, trebuie să vestim virtuțile Aceluia care ne-a
chemat din întuneric la lumina Sa minunată, prin aceea că noi Îl revelăm în viața noastră
practică, în umblarea noastră (1 Petru 2.9 „(2:9) Dar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească,
naţiune sfântă, popor dobândit pentru Sine, ca să vestiţi virtuţile Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa
minunată;“). Dacă aceasta lipsește, atunci este nu numai o lipsă într-o mărturie pozitivă, ci este
ceva negativ. Noi suntem cunoscuți ca creștini. Noi purtăm numele lui Hristos. De aceea
lucrurile rele, pe care le facem, sunt socotite lui Hristos (Romani 2.24 „(2:24) pentru că „din cauza
voastră este hulit Numele lui Dumnezeu printre naţiuni“, după cum este scris.“).

De aceea umblarea noastră trebuie să fie onorabilă. Cuvântul grecesc pentru „onorabil” s-a
tradus deseori prin „bună”. Deci noi trebuie să avem o umblare bună și să nu facem nimic rău,
ci să facem contrariul. Dar eu cred, că înțelesul merge aici mult mai departe, că în el se
include și gândul cu privire la puritate și credincioșie. Domnul Isus putea să zică, că tot ce a
zis El era revelarea Lui Însuși (Ioan 8.25 „(8:25) I-au spus deci: „Tu cine eşti?“ Isus le-a spus: „Întocmai
ceea ce vă şi spun.“ ). Cuvintele și faptele Lui nu au fost rostite și făcute pentru a ascunde
adevăratele Lui gânduri. Oricine se putea baza pe cuvintele Lui. Așa scrie apostolul Iacov:
»Mai pe sus de toate, frații mei, să nu vă jurați ... Ci „da” al vostru să fie „da”; și „nu” să fie
„nu”« (Iacov 5.12 „(5:12) Dar înainte de toate, fraţii mei, nu juraţi, nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt
jurământ; ci „da“ al vostru să fie „da“ şi „nu“ al vostru să fie „nu“, ca să nu cădeţi sub judecată.“). Eu nu cred că
aceasta se referă la jurământul pe care autoritățile îl cer de la noi. Apostolul Iacov se referă la
jurăminte și asigurări, care au scopul de a confirma ce a spus cineva, de exemplu: „Jur, că
aceasta este adevărat”, sau „pe cuvântul meu de onoare”. Cine zice așa, lasă să se
recunoască că un cuvânt obișnuit al lui nu este suficient. La iudei aceasta însemna foarte
mult. Din cuvintele Domnului putem vedea, că ei au construit o teorie întreagă, la care anumite
jurăminte nu trebuiau respectate (Matei 23.16-23).

La un creștin ar trebui să fie suficient un cuvânt simplu. Fiecare cuvânt al lui ar trebui să fie
adevărat. Da al vostru să fie da, și nu să fie nu. De aceea să nu folosească expresii de
fortificare, căci aceasta dă impresia, că nu te poți încrede pe deplin în cuvintele și faptele
obișnuite. Toată umblarea lui trebuie să fie așa fel, ca cei necredincioși să nu aibă nici un
motiv să-l bănuiască de intenții rele.

Cu toate acestea ei vor vorbi rău despre noi! Ei sunt dușmani ai lui Dumnezeu și de aceea
încearcă să dezonoreze Numele lui Dumnezeu, vorbind lucruri rele despre copiii lui
Dumnezeu. Și în zilele acelea, când creștinismul era nou în toate rânduielile lui și în opoziție
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totală cu păgânismul, se ofereau multe ocazii pentru aceasta. Refuzul creștinilor de a aduce
jertfe idolilor, și lipsa totală a tablourilor și semnelor, oferea dușmanilor motive suficiente ca să-
i numească ateiști, oameni fără Dumnezeu. Sărbătorirea Mesei Domnului, legată de cuvintele
Domnului: »Acesta este trupul Meu, acesta este sângele Meu«, era o ocazie potrivită să-i
învinovățească de canibalism și alte lucruri asemănătoare. Refuzul lor de a diviniza statul și
pe conducătorii lui, așa cum se obișnuia în general la greci și romani, i-a stigmatizat ca fiind
dușmani ai statului și răzvrătiți. Și legătura creștină de copii ai lui Dumnezeu, care se arăta
prin aceea, că se numeau între ei frați și surori, legată cu înălțarea femeii din starea de sclavă
și jucărie a bărbatului, pe care o ocupa în păgânism, a fost folosită ca să acuze pe creștini de
incest și alte relații rușinoase.

În lumea creștinată sau în creștinătatea lumească, astfel de acuzații nu mai au nici o putere.
Dar dușmanii lui Dumnezeu vor găsi totdeauna motive, ca să vorbească de rău pe credincioși
(1 Petru 3.16 „(3:16) având o conştiinţă bună, pentru ca, în ceea ce vorbesc împotriva voastră ca de nişte
răufăcători, să fie daţi de ruşine cei care defăimează purtarea voastră bună în Hristos.“ ). Noi nu putem evita
aceasta. Dar noi trebuie să fim treji, să nu le oferim niciun motiv pentru aceasta. Ei ne pot
numi răufăcători, oameni, care fac răul (1 Petru 4.2-5 „(4:2) ca să nu mai trăiască restul timpului în carne
pentru poftele oamenilor, ci pentru voia lui Dumnezeu. (4:3) Pentru că ne este de ajuns că am împlinit, în timpul trecut,
voia naţiunilor, umblând în destrăbălări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în idolatrii neîngăduite, (4:4) în care se
miră că nu alergaţi împreună cu ei la aceeaşi revărsare de desfrâu, defăimându-vă; (4:5) ei vor da socoteală Celui care
este gata să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi.“ ); dar noi trebuie să facem binele. Conștiința lor îi va
convinge totdeauna de lucrurile bune, pe care noi le facem, chiar dacă ei nu recunosc. Dar
când va veni ziua, când Dumnezeu le va zdrobi voința și le va sfărâma mândria, ei vor trebui
să recunoască și prin aceasta vor glorifica pe Dumnezeu, recunoscând că El a lucrat în
creștini și a fost în mijlocul lor.

Cei necredincioși sunt foarte atenți la umblarea celor credincioși. Ei știu foarte bine, cum ar
trebui să fie un creștin și ce se cuvine să facă, chiar dacă nu înțeleg de ce este așa. Este
ciudat pentru ei, că cei credincioși nu fac ce fac ei, dar condamnă cu o bucurie răutăcioasă,
dacă este așa (1 Petru 4.4 „(4:4) în care se miră că nu alergaţi împreună cu ei la aceeaşi revărsare de desfrâu,
defăimându-vă;“). Dacă cei credincioși nu fac, batjocoresc, ca și cum ar face. Trebuie să ne
așteptăm la aceasta, oricât de dureros ar fi, în mod deosebit pentru credincioșii tineri. În mod
deosebit atunci când vine din partea oamenilor care zic că sunt credincioși, dar sunt lumești.

Va veni însă o zi, când Dumnezeu va cerceta pe acești disprețuitori. El le va lua speranța
pământească și sursele de bucurie, le va nimici mândria și le va frânge voința. Pentru unii,
aceasta poate avea loc în timpul acesta. Aceasta înseamnă că Dumnezeu îi va aduce la
pocăință, și ei își vor recunoaște vina înaintea Lui. La sfârșit însă, atunci când va veni Domnul,
va fi valabil pentru toți, »care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric, și va descoperi
gândurile inimilor« (1 Corinteni 4.5 „(4:5) Aşa că nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul,
care va şi aduce la lumină cele ascunse ale întunericului şi va arăta sfaturile inimilor; şi atunci fiecare îşi va avea lauda
de la Dumnezeu.“ ). Găsim o expresie asemănătoare în scrisoarea adresată Filadelfiei
(Apocalipsa 3.9 „(3:9) Iată, îţi dau din sinagoga lui Satan pe cei care spun că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi
voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că Eu te-am iubit.“).

Vers. 13-14
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1 Petru 2.13,14: Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului,
ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe
făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele.

Cuvântul grecesc pentru »fiți supuși« înseamnă, să fiți într-o stare de supunere (imperfect
aorist). Cuvântul grecesc pentru »stăpâniri« (ktisis) se întâlnește în Noul Testament de 19 ori
și în toate locurile, cu excepția celui de aici, este tradus cu creație sau creatură. Aici este deci
vorba de o creatură umană, și cele ce urmează arată clar, că la această creație, sau
stăpânire, este vorba în primul rând de domnie. Diversele forme de conducere au fost create
de oameni. Apostolul Pavel detaliază mai profund această temă. Căci de fapt Dumnezeu,
după potop, a rânduit stăpânirea (Romani 13.1 „(13:1) Orice suflet să fie supus autorităţilor care sunt mai
presus de el. Pentru că nu este autoritate decât de la Dumnezeu; şi cele care există sunt rânduite de Dumnezeu.“ ).
Când Cain a ucis pe fratele său, Dumnezeu Și-a rezervat clar pentru Sine dreptul de a judeca
răul (Geneza 4.15 „(4:15) Şi Domnul i-a zis: „De aceea, oricine îl va ucide pe Cain va fi răzbunat de şapte ori“. Şi
Domnul a pus un semn pe Cain, ca nu cumva, cineva, găsindu-l, să-l lovească.“ ); dar după potop a dat
oamenilor misiunea de a pedepsi răul: »Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie
vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui« (Geneza 9.6 „(9:6) Celui care varsă
sânge de om, de către om i se va vărsa sângele lui: pentru că El a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu.“ ). Pe
lângă aceasta mai este și grija preventivă a lui Dumnezeu, care dă fiecărui conducător în
parte poziția sa (Isaia 45.1-6). Dar nu aceasta este tema lui Petru în acest loc.

Cuvântul grecesc pentru »ca înalt stăpânitor« înseamnă textual »a urca peste«. Așa se
întâlnește de exemplu în Filipeni 4.7 „(4:7) şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înţelegere, va păzi
inimile voastre şi gândurile voastre în Hristos Isus.“. În același sens se întâlnește în Romani 13.1 „(13:1)

Orice suflet să fie supus autorităţilor care sunt mai presus de el. Pentru că nu este autoritate decât de la Dumnezeu; şi
cele care există sunt rânduite de Dumnezeu.“, Filipeni 2.3 „(2:3) nimic să nu fie din duh de partidă sau glorie
deşartă, ci, în smerenie, unul considerându-l pe altul mai presus de sine însuşi,“ și Filipeni 3.8 „(3:8) Dar în adevăr,
şi socotesc că toate sunt pierdere, datorită valorii nespus de mari a cunoştinţei lui Hristos Isus, Domnul meu, pentru
care am pierdut toate şi le socotesc ca fiind gunoi, ca să-L câştig pe Hristos;“ . Prin dregători se înțeleg
persoanele din conducere care au o putere subordonată. Așa s-a tradus cuvântul în Matei 2.6
„(2:6) «Şi tu, Betleeme, ţară a lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; pentru că din
tine va ieşi un Conducător care va păstori pe poporul Meu, Israel»“.“ prin „căpetenie”. În continuare aceasta
devine mult mai clar. Ei sunt trimiși de împărat și de aceea trebuie să fie ascultați. Deci ei au o
poziție de putere dependentă. Unii consideră că cuvântul »de el« se referă la Domnul Isus,
aceasta ar însemna că puterile subordonate sunt trimise de El, iar conducătorii cei mai mari
(împărații) nu. Din context, după părerea mea, devine foarte clar, că această părere nu este
corectă. În afară de aceasta, eu cred că pentru cuvântul »de« ar trebui să stea nu „dia”, ci
cuvântul „hypo”. Cuvântul „împărat” nu este însoțit de articolul hotărât în textul original. Este
deci vorba de caracter și nu de un anumit împărat. Este vorba de oricine posedă autoritatea
cea mai mare și este mai presus decât ceilalți. Aceștia sunt nu numai împărații, ci și
președinții republicilor, sau dictatorii, în regimurile totalitare. Este acela care are puterea
efectivă, ceea ce în timpul revoluțiilor și războaielor se poate schimba rapid, și după părerea
oamenilor este total nedrept. Așa cum vom vedea în versetul 15, Noul Testament înțelege prin
„oameni”, în mod obișnuit, pe cei necredincioși. Deci Adunarea nu face parte din aceste
„rânduieli omenești”. În afară de aceasta, ea este o creație divină. Conținutul acestui verset
este, în rezumat, că nouă ne este poruncit, să ne supunem odată pentru totdeauna oricărui
regim omenesc, oricare ar fi caracterul pe care îl are. Și anume, atât autorității supreme, cât și
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acelora care sunt autorizați de ea, și aceasta nu pentru că noi nu am putea să facem altfel,
sau pentru că ar fi mai avantajos, dacă ne supunem, decât dacă ne-am împotrivi, ci pentru că
Domnul vrea să fim așa și să acționăm în felul acesta. Noi am fost aduși la ascultarea lui
Hristos (1 Petru 1.2 „(1:2) aleşi după ştiinţa dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, în sfinţirea Duhului, spre ascultare şi
stropire cu sângele lui Isus Hristos: Har vouă şi pace să vă fie înmulţite!“ ). El nu S-a amestecat în treburile
regimului și nu a vrut să fie nici măcar judecător într-o problemă simplă de moștenire (Luca
12.13-14 „(12:13) Şi cineva din mulţime I-a spus: „Învăţătorule, spune-i fratelui meu să împartă moştenirea cu mine“.
(12:14) Dar El i-a spus: „Omule, cine M-a pus judecător sau împărţitor peste voi?““). El nu era din lume, și ne-a
spus, că nici noi nu suntem (Ioan 17.16 „(17:16) Ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.“). Dar
El spune totodată: »Dați cezarului ce este al cezarului« (Luca 20.25 „(20:25) Şi El le-a spus: „Daţi deci
Cezarului cele ale Cezarului, şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu“.“).

Va veni timpul, când Domnul va domni, și noi vom domni împreună cu El. Acum El este încă
Cel lepădat, care nu stă pe tronul Lui aici pe pământ, ci stă pe tronul Tatălui Său în cer
(Apocalipsa 3.21 „(3:21) Învingătorului îi voi da să şadă cu Mine pe tronul Meu, după cum şi Eu am învins şi M-am
aşezat cu Tatăl Meu pe tronul Său».“). Noi suntem străini și fără drept de cetățenie pe pământ, căci
suntem uniți cu Domnul Cel repudiat. Ce avem noi a face cu regimul acestui pământ? Sunt
rânduieli ale oamenilor, deci ale necredincioșilor. Ce avem noi credincioșii a face cu ele?
Nimic, decât numai să le fim supuși, deoarece noi, ca preoți împărătești, avem dreptul să
revelăm aici pe Domnul (1 Petru 2.9 „(2:9) Dar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, naţiune
sfântă, popor dobândit pentru Sine, ca să vestiţi virtuţile Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;“).
Este un mare har de la Dumnezeu că există împărați și dregători. Ce înseamnă lipsa autorității
înalte, așa cum a fost înainte de potop (Geneza 4.23 „(4:23) Şi Lameh a spus soţiilor sale:„Ada şi Ţila,
ascultaţi glasul meu!Voi, soţii ale lui Lameh, plecaţi urechea la glasul meu:Pentru că am ucis un om deoarece m-a
rănit şi un tânăr pentru că m-a lovit.“ și Geneza 6.11-13 „(6:11) Şi pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu şi
pământul era plin de violenţă. (6:12) Şi Dumnezeu a privit pământul şi, iată, era stricat; pentru că orice făptură îşi
stricase calea pe pământ. (6:13) Şi Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi a venit înaintea Mea, pentru că
pământul este plin de violenţă din cauza lor; şi, iată, îi voi nimici de pe pământ.“ ), se vede clar în timpul
revoluțiilor. Ce desfrânare va fi, dacă nu ar fi nici o putere să o țină în frâu. Deținătorii puterii
sunt »ca să pedepsească pe răufăcători«, dar ca să laude pe cei ce fac binele. Oricât de
slabe și nedrepte ar fi unele regimuri, răutatea și brutalitatea multor oameni sunt îngrădite de
ele. După răpirea Adunării, binele va dispărea în cea mai mare parte. Cezarul roman își va
primi puterea și tronul de la Satana și soarele (simbolul puterii supreme) va arde pe oameni cu
focul lui (Apocalipsa 16.8 „(16:8) Şi al patrulea şi-a vărsat potirul pe soare; şi i s-a dat să dogorească oamenii cu
foc.“). În loc de înviorare, de protecție și ajutor, cezarul va face regimul să fie un martiriu pentru
popor.

Israel a fost așezat de Dumnezeu să fie capul națiunilor (Deuteronomul 28.1 „(28:1) Şi va fi aşa:
dacă vei asculta cu tot dinadinsul de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să iei seama să împlineşti toate poruncile
Lui pe care ţi le poruncesc astăzi, Domnul Dumnezeul tău te va înălţa mai presus de toate naţiunile pământului.“ ),
așa cum va fi cazul în timpul Împărăției de o mie de ani. Judecata lui Dumnezeu asupra
neascultării și decăderii lui l-a dus sub stăpânirea împăraților străini. Dar cea mai mare parte
din popor s-a împotrivit cu încăpățânare să recunoască disciplinarea din partea lui Dumnezeu
și să se supună acestei domnii. Pentru ei a fost cu atât mai greu, cu cât ei erau singurul popor
căruia Dumnezeu i-a dat Cuvântul Lui și care cunoștea pe Dumnezeu. Asupritorii lor erau
închinători la idoli orbi și pe lângă aceasta erau cruzi și nedrepți.
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Acest fel de gândire rebel nu se atenuase la iudeii din timpul când Petru a scris scrisoarea
aceasta. Câțiva ani mai târziu urma să înceapă marea răscoală împotriva romanilor, care,
potrivit prorociei Domnului (Luca 21.20-24 „(21:20) Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oştiri, atunci
să ştiţi că pustiirea lui este aproape. (21:21) Atunci cei din Iudeea să fugă în munţi şi cei din mijlocul lui să plece afară şi
cei din câmpuri să nu intre în el; (21:22) pentru că acestea sunt zile de răzbunare, ca să se împlinească toate cele
scrise. (21:23) Dar vai de cele însărcinate şi de cele care alăptează în acele zile, pentru că va fi necaz mare în ţară şi
mânie asupra acestui popor. (21:24) Şi vor cădea de tăişul sabiei şi vor fi duşi captivi printre toate naţiunile; şi
Ierusalimul va fi călcat în picioare de naţiuni, până se vor împlini timpurile naţiunilor.“ ), urma să se termine în
anul 70 cu pustiirea Ierusalimului și a Templului, și cu moartea sau ducerea în captivitate a
celei mai mari părți din popor. Credincioșii dintre iudei, cărora le scria Petru, știau că judecata
lui Dumnezeu venise peste popor. Dar ei, în loc de judecată, aveau deja acum parte de
făgăduințele făcute poporului, înainte de venirea timpului împlinirii lor, chiar dacă ele erau
numai de natură spirituală. În afară de aceasta ei aveau parte de mai multă lumină cu privire
la adevărata stare a națiunilor, decât aveau iudeii necredincioși. Alături de aceasta mai știau
că Domnul Isus, al cărui popor erau, a primit toată puterea pe pământ (Matei 20.18 „(20:18) „Iată,
ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat preoţilor de seamă şi cărturarilor; şi Îl vor condamna la moarte“). Nu îi
va face aceasta să devină mai răzvrătiți față de puterile păgâne, decât au fost înainte de
întoarcerea lor la Dumnezeu? Fără îndoială, omul este înclinat să se comporte așa; dar harul
primit îmblânzește inima față de ceilalți și o face să se supună Aceluia care i-a oferit harul. Și
voia Domnului era, ca ei să fie supuși oricărei stăpâniri.

Dar motivele pentru a fi supus dădeau totodată limitele. Domnul nu vrea niciodată ca noi să
fim neascultători față de El. De îndată ce un regim ne poruncește, sau ne interzice ceva care
este împotriva voii lui Dumnezeu, atunci avem voie să nu ascultăm de acel regim. Noi trebuie
să ascultăm mai mult de Dumnezeu, decât de oameni (Faptele apostolilor 5.29 „(5:29) Dar Petru şi
apostolii, răspunzând, au spus: „Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni.“).

Vers. 15-16

1 Petru 2.15,16: Căci voia lui Dumnezeu este, ca, făcând ce este bine, să astupați gura
oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din
slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu.

Cuvântul »căci« face clar că aceste versete conțin un motiv important pentru ceea ce ni s-a
poruncit în versetele 13 și 14. Noi trebuie să fim supuși oricărei stăpâniri omenești, că aceasta
este voia lui Dumnezeu, ca făcând ce este bine, să reducem la tăcere neștiința oamenilor fără
minte. Cuvântul »voie« este același cuvânt ca în 1 Petru 3.17 „(3:17) Pentru că, dacă aceasta este voia
lui Dumnezeu, mai bine să suferiţi făcând binele, decât făcând răul;“ și 1 Petru 4.2-19, și arată că este
vorba de voia lui Dumnezeu. Noi am fost sfințiți spre ascultare, spre ascultarea lui Hristos (1
Petru 1.2 „(1:2) aleşi după ştiinţa dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, în sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropire cu
sângele lui Isus Hristos: Har vouă şi pace să vă fie înmulţite!“).

Cuvântul grecesc pentru »neștiință« se întâlnește numai aici și în 1 Corinteni 15.34 „(15:34) Treziţi-
vă cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Pentru că unii nu au cunoştinţă de Dumnezeu: spre ruşinea voastră vorbesc.“. Este
mai mult decât simpla lipsă de cunoaștere, el arată o stare a lipsei de cunoaștere și înțelegere
a naturii unui lucru. Înseamnă: oameni fără minte, chiar și în limba greacă. Aceasta înseamnă
că este vorba nu de unii care sunt fără minte, ci de toți oamenii, și că aceștia au caracterul de
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a fi fără minte. Omul, care nu cunoaște pe Dumnezeu, este fără minte (Psalmul 14.1 „(14:1)

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!“ S-au stricat oamenii, au făcut lucruri urâte; nu este nici unul care să
facă binele.“). Lui îi lipsește aptitudinea să bage de seamă și să judece (1 Corinteni 1.20 „(1:20)

Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este certăreţul veacului acestuia? N-a făcut Dumnezeu nebună
înţelepciunea lumii acesteia?“). El nu-și folosește mintea așa cum este bine, ca să vadă corect și să
reflecte cu înțelepciune asupra unei chestiuni (1 Corinteni 2.14 „(2:14) Dar omul natural nu primeşte
lucrurile Duhului lui Dumnezeu, deoarece sunt nebunie pentru el; şi nu le poate cunoaşte, pentru că ele se judecă
spiritual;“).

Creștinii nu aparțin acestei categorii, căci în Noul Testament prin „oameni” se înțelege în mod
obișnuit, în afara numelui dat întregului neam, numai cei necredincioși. Vezi de exemplu 2
Corinteni 5.11 „(5:11) Cunoscând deci frica de Domnul, îi înduplecăm pe oameni; dar am fost arătaţi o lui
Dumnezeu şi de asemenea sper că am fost arătaţi şi în conştiinţele voastre.“ și Evrei 9.27 „(9:27) Şi, după cum
oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata,“. În ultimul loc citat se spune
că oamenilor (deci tuturor „oamenilor” le este rânduit să moară o singură dată. Dar în versetul
următor se spune, că Hristos se va arăta acelora care Îl așteaptă. Deci aceștia nu sunt socotiți
în rândul „oamenilor”.

Cuvântul grecesc pentru »a astupa gura« înseamnă textual „a pune botniță”. În Noul
Testament se mai întâlnește în Matei 22.12,34 „(22:12) Şi ·i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici neavând
haină de nuntă?» Iar el a amuţit.“ „ (22:34) Dar fariseii, auzind că El a închis gura saducheilor, s-au adunat.“ ; Marcu
1.25; 4.39 „(1:25) Şi Isus l-a mustrat, spunând: „Taci şi ieşi din el!““ „(4:39) Şi, trezindu-Se, a mustrat vântul şi a spus
mării: „Linişte! Taci!“ Şi vântul a stat şi s-a făcut linişte mare.“; Luca 4.35 „(4:35) Şi Isus l-a mustrat, spunând: „Taci
şi ieşi din el!“ Şi demonul, aruncându-l în mijloc, a ieşit din el, nevătămându-l cu nimic.“; 1 Timotei 5.18 „(5:18)

pentru că Scriptura zice: „Nu lega gura boului care treieră“ şi: „Vrednic este lucrătorul de plata lui“.“ . În Romani
4.7 „(4:7) „Ferice de cei ale căror nelegiuiri au fost iertate şi ale căror păcate au fost acoperite.“ se folosește un
cuvânt înrudit. În 1 Corinteni 9.9 „(9:9) Pentru că în legea lui Moise este scris: „Nu lega gura boului care treieră
grâu“. De boi are grijă Dumnezeu?“ este un alt cuvânt. Aici înseamnă: a reduce la tăcere.

Cei necredincioși vorbesc cu plăcere rău despre cei credincioși. Ei nu-i înțeleg și nici nu-i
cunosc cu adevărat și cu atât mai puțin motivele și ținta faptelor și cuvintelor lor (1 Corinteni
2.8,15 „(2:8) pe care nici unul din stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o (pentru că, dacă ar fi cunoscut-o, nu L-ar fi
răstignit pe Domnul gloriei).“ „ (2:15) dar cel spiritual judecă toate lucrurile şi el nu este judecat de nimeni.“ ). Din
păcate noi le oferim suficiente motive pentru aceasta, prin faptele noastre nebune și uneori
rele. Ei le prind cu plăcere. Câtă pagubă s-a adus deja prin aceasta mărturiei Domnului.
Numai un râu de fapte bune (nu de cuvinte bune) aduce pe cei necredincioși la tăcere
(Faptele apostolilor 4.14,21 „(4:14) Şi, privind pe omul vindecat stând împreună cu ei, nu aveau nimic de spus
împotrivă;“ „(4:21) Dar ei, tot ameninţând, le-au dat drumul, negăsind deloc cum să-i pedepsească, din cauza
poporului, pentru că toţi Îl glorificau pe Dumnezeu pentru ceea ce se făcuse;“). Este voia lui Dumnezeu, ca noi
să facem așa.

Dar aceasta nu înseamnă, că noi trebuie să renunțăm la libertatea noastră! Noi am fost
chemați prin Hristos la libertate și niciodată nu trebuie să ne lăsăm duși în robie (Galateni
5.1,13). Noi am fost eliberați de Satana, de lume, de păcat și de eul nostru și am fost aduși în
adevărata poziție a unei creaturi: apți pentru a sluji lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata
slobozenie pentru o creatură și singurul fel în care ea poate să găsească adevărata
satisfacție. Căci creatura a fost creată pentru Creator (Coloseni 1.16 „(1:16) pentru că toate au fost
create prin El, cele care sunt în ceruri şi cele care sunt pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii,
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fie stăpâniri, fie autorităţi: toate au fost create prin El şi pentru El.“ ). Toate aptitudinile ei, toate puterile ei,
atât cele spirituale cât și cele trupești, au fost create așa fel, că sunt în chip desăvârșit apte
pentru a sluji Creatorului. Din aceasta rezultă, că ele vor corespunde scopului lor, când stau în
slujba Creatorului. Creatura poate avea adevărata satisfacție și îndestulare numai atunci când
folosește întreaga capacitate a forțelor ei pentru scopul destinației ei; adică, așa cum a fost
creată. Eliberarea pentru un om înseamnă eliberare de tot ce îl împiedică să slujească lui
Dumnezeu. Libertate înseamnă să fie în chip desăvârșit liber pentru a sluji Creatorului.

Satana încearcă să ne convingă, că libertate înseamnă să putem face propria voie. Dar omul
este o creatură și deci nu este în stare să acționeze independent. Dacă voința lui nu este
cârmuită de Dumnezeu, atunci el va fi folosit abuziv de Satana. În felul acesta lucrarea sub
călăuzirea voinței proprii este sclavie, sclavie sub voința stricată a omului căzut și în realitate
sclavie sub Satana.

Nu, noi nu trebuie să renunțăm niciodată la libertatea noastră. Cu toate că noi trebuie să fim
supuși oricărei stăpâniri omenești, cu toate că robii trebuie să fie supuși stăpânilor lor și
femeile să fie supuse soților lor, cu toate că noi trebuie să facem bine tuturor oamenilor și
(Galateni 6.10), dacă este nevoie, să ne facem sclavii tuturor (1 Corinteni 9.19 „(9:19) Pentru că,
fiind liber faţă de toţi, m-am făcut rob tuturor, ca să i câştig pe cei mai mulţi.“ ), – noi nu avem voie să
renunțăm niciodată la libertatea noastră. Noi avem voie să slujim lui Dumnezeu; Domnul este
Stăpânul nostru. Dacă trăim prin Duhul Sfânt, atunci avem voie să și umblăm prin El (Galateni
5.16,25). Dar aceasta înseamnă că noi nu folosim libertatea noastră ca manta acoperitoare a
acțiunilor noastre făcute prin voința noastră stricată, păcătoasă, așa cum ne batjocoresc
dușmanii noștri (Romani 3.8 „(3:8) Şi de ce nu, după cum suntem defăimaţi şi după cum afirmă unii că spunem
noi: „Să facem cele rele, ca să vină cele bune“? Condamnarea lor este dreaptă.“ ). Noi suntem sclavii lui
Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu nu este însoțit de articol, prin aceasta este prezentat clar
caracterul și mărimea lui Dumnezeu.

Versetul 17

1 Petru 2.17: Cinstiți pe toți oamenii, iubiți frățietatea; temeți-vă de Dumnezeu; dați
cinste împăratului!

»Cinstiți pe toți oamenii« stă în greacă în forma de poruncă, timpul aorist. Aceasta înseamnă
că eu trebuie să cinstesc totdeauna pe toți oamenii, acolo unde este necesar. Următoarele trei
cazuri deosebite sunt porunci la timpul prezent. Aceasta înseamnă o datorie permanentă. Noi
trebuie să iubim totdeauna frățietatea, să ne temem totdeauna de Dumnezeu și să onorăm
totdeauna pe împărat.

Noi nu trebuie să uităm niciodată, că Dumnezeu a creat pe om după Chipul Său (Geneza 1.27
„(1:27) Şi Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său; l-a creat după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte

femeiască i-a creat.“). Chiar dacă după căderea în păcat omul nu mai păstrează asemănarea cu
Dumnezeu (Geneza 5.1-3 „(5:1) Aceasta este cartea urmaşilor lui Adam. În ziua când a creat Dumnezeu pe om,
l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. (5:2) Parte bărbătească şi parte femeiască i-a creat; şi i-a binecuvântat şi le-
a pus numele Adam în ziua când au fost creaţi. (5:3) Şi Adam a trăit o sută treizeci de ani şi a născut un fiu după
asemănarea sa, după chipul său, şi i-a pus numele Set.“), el rămâne după chipul lui Dumnezeu, cum nu
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este nicio altă creatură. (1 Corinteni 11.7 „(11:7) Pentru că un bărbat, în adevăr, nu trebuie să-şi acopere
capul, fiind chipul şi gloria lui Dumnezeu; dar femeia este gloria bărbatului.“). El uită, și vrea să uite aceasta,
deoarece starea și faptele lui îl condamnă. Dar Dumnezeu nu uită, și nici noi nu ar trebui să
uităm. Chiar dacă omul s-a coborât la nivelul unui animal, și se arată ca atare, el nu este un
animal. Urmările faptelor și stării lui dovedesc că Dumnezeu l-a creat pentru un scop mult mai
înalt. Dacă un om se comportă ca un animal, va avea parte de urmări, pe care un animal nu le
are.

Noi trebuie să cinstim pe fiecare om în parte, după poziția lui și după însușirile lui. Chiar și pe
cel mai neînsemnat și cel mai decăzut trebuie să-l cinstim din cauza demnității lui de om, ca
fiind cea mai înaltă creatură de pe pământ. Respectul pe care noi îl acordăm, nu le va aminti
el de adevărata lor poziție? Poate că în felul acesta vor fi mișcați prin harul lui Dumnezeu care
lucrează în inima lor, ca să se ridice din starea în care se află.

Cuvântul grecesc pentru »frățietate« se întâlnește numai aici și în capitolul 5 versetul 9 (1
Petru 5.9 „(5:9) Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe se împlinesc şi în frăţietatea voastră care
este în lume.“). El desemnează un cerc mai restrâns decât acela alcătuit de „toți”. Acestuia îi
aparțin aceia, care inițial, ca toți ceilalți oameni, au căzut de la Dumnezeu, dar acum au fost
aduși înapoi la El și pe locul, pe care Dumnezeu a așezat la început pe oameni, da, pe un loc
mult mai înalt: ei sunt născuți din nou și au fost aduși pe locul ascultării (1 Petru 1.2-3 „(1:2) aleşi
după ştiinţa dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, în sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropire cu sângele lui Isus Hristos:
Har vouă şi pace să vă fie înmulţite! (1:3) Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după
marea Sa îndurare, ne-a născut din nou pentru o speranţă vie, prin învierea lui Isus Hristos dintre morţi,“ ). Da, ei
sunt părtași ai naturii dumnezeiești (2 Petru 1.4 „(1:4) prin care ne-a dat promisiunile cele mai mari şi
preţioase, ca prin acestea să vă faceţi părtaşi naturii divine, după ce aţi scăpat de stricăciunea care este în lume prin
poftă.“). Dragostea ar trebui să se reverse fără bariere spre ei. Dar noi știm, că, din păcate, vin
multe lucruri care fac ca dragostea să se răcească. De aceea este foarte necesară
atenționarea cu privire la această datorie permanentă, de neîntrerupt, ca să iubim frățietatea.

Aici nu este vorba de dragostea pentru prietenii credincioși, sau față de aceia care merg cu
credincioșie pe drumul lor, sau pentru aceia care sunt canale ale binecuvântării pe care o
primim de la Domnul. Această dragoste are justificarea ei în Scriptură. Dar aici este vorba de
dragostea față de toți credincioșii ca atare. »Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește și
pe cel născut din El.« (1 Ioan 5.1 „(5:1) Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi
oricine Îl iubeşte pe Cel care a născut îl iubeşte şi pe cel născut din El.“).

Dar această dragoste nu se va arăta totdeauna în același fel. Noi trebuie să iubim pe frați, dar
să nu iubim felul lor de gândire lumească, carnală. Dragostea noastră se poate arăta
câteodată prin atenționări, pedeapsă, da, chiar și prin întreruperea oricăror relații cu ei. Noi
trebuie să iubim »frățietatea«. Aceasta înseamnă, că noi ne depărtăm de cineva care încearcă
să facă dezbinări, strângând oameni în jurul lui (Tit 3.10 „(3:10) Respinge-l pe omul rătăcit, după prima şi
a doua mustrare,“) și nu primim în casele noastre, și nici nu salutăm pe cineva care nu aduce
învățătura lui Hristos, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu ne interzice aceasta (2 Ioan 10 „(1:10)

Dacă vine cineva la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, nu-l primiţi în casă şi nu-l salutaţi.“), dar și pentru că noi
nu iubim ce duce la destrămarea frățietății, ci mai degrabă urâm (1 Ioan 5.2 „(5:2) Prin aceasta
cunoaştem că-i iubim pe copiii lui Dumnezeu, când Îl iubim pe Dumnezeu şi ţinem poruncile Lui.“ ). Dragostea
noastră față de frățietate lucrează în noi această ură împotriva lui Satana și uneltele lui, chiar
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și atunci când unealta a fost probabil mult timp onorată ca slujitor dotat al lui Dumnezeu.

Cât de necesar este ca să ne temem permanent de Dumnezeu. »Frica de Domnul este
începutul înțelepciunii« (Proverbele 9.10). Ea este și începutul științei (Proverbele 1.7). Dacă
nu există temere de Dumnezeu, nu va rezulta nimic bun din această stare. Dar teama sfântă
de Dumnezeu alungă orice frică de El și orice frică de oameni.

Teama sfântă de Dumnezeu nu este frică de El. Cu cât am cunoscut mai mult pe Dumnezeu în
dragostea Sa și în harul Său, cu cât ne-am apropiat mai mult de El și astfel am cunoscut mai
mult dragostea Sa și harul Său, în care stăm înaintea Lui, cu atât mai mare va fi teama
noastră de a face ceva care Îl întristează și nu este în concordanță cu părtășia Lui minunată.

Ultimul lucru aici este: »dați cinste împăratului«. Și aceasta trebuie să aibă loc fără
întrerupere. Aici nu este vorba de împărăție, ci de persoana împăratului, sau a aceluia care
ocupă locul cel mai înalt în regim. Dar el nu trebuie onorat din cauza caracterului lui personal,
sau a însușirilor lui bune, ci pentru că este împărat. El reprezintă pe Dumnezeu în lucrurile
pământului. Providența lui Dumnezeu a pus această persoană în această poziție, ca acolo să
facă lucrarea la care Dumnezeu vrea să-l folosească. În felul acesta copilul lui Dumnezeu
poate să-l onoreze permanent și totodată să se roage pentru el, ca el să vină la pocăință și la
cunoașterea adevărului (1 Timotei 2.1-4 „(2:1) Îndemn deci, întâi de toate, să se facă cereri, rugăciuni,
mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii – (2:2) pentru împăraţi şi pentru toţi cei care sunt în poziţii înalte, ca să ducem o
viaţă paşnică şi liniştită, în toată evlavia şi demnitatea. (2:3) Pentru că lucrul acesta este bun şi primit înaintea lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, (2:4) care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.“).

Cât de mult coincide versetul nostru cu cuvintele apostolului Pavel: »Dați tuturor ce sunteți
datori să dați; cui datorați birul, dați-i birul; cui datorați vama, dați-i vama; cui datorați teama,
dați-i teamă; cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți
unii pe alți« (Romani 13.7-8 „(13:7) Daţi tuturor ce le datoraţi: cui îi datoraţi taxă, taxă; cui vamă, vamă; cui
teamă, teamă; cui onoare, onoare. (13:8) Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii; pentru că, cine
iubeşte pe altul a împlinit legea.“).

Vers. 18-20

1 Petru 2.18-20: Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată temerea, nu numai celor
ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut, dacă
cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, sufere întristare, și sufere pe nedrept. În
adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți, când ați făcut rău? Dar dacă
suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu.

Este deosebit de clar, că sclavia este în contradicție cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat
pe om după chipul Său și l-a așezat cap peste creația pământească. Dacă un om devine cu
trup și viață proprietatea unui alt om, atunci aceasta este o contradicție totală cu locul și
demnitatea omului în ordinea creației lui Dumnezeu. Păcatul, care a stricat toată ordinea
divină, este izvorul oricărei sclavii.

Cum se face atunci că apostolul, și împreună cu el întreg Noul Testament, nu numai că nu
condamnă sclavia, ci, dimpotrivă, o recunoaște? El dă indicații sclavilor, cum să se comporte
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în robia lor. Tot așa apostolul Pavel dă reguli de comportare a stăpânilor sclavilor, dar nu le
spune că ei trebuie să elibereze pe sclavii lor.

Creștinii sunt străini pe pământ și nu au parte la rânduielile societății umane, și nici nu au
nimic a face cu ele, cel mult, ca străini, vin în contact cu ele. Misiunea lor nu este să
îmbunătățească lumea, ci să reveleze pe Hristos în această lume. Dumnezeu ne-a făcut
cunoscut cum gândește El despre lume. »Știm că suntem din Dumnezeu, și că toată lumea
zace în cel rău« (1 Ioan 5.19  „(5:19) Ştim că suntem din Dumnezeu şi lumea întreagă zace în cel rău.“).

Dumnezeu a venit în Domnul Isus cu un mesaj al harului pentru lume, la conviețuirea
organizată a oamenilor. »... că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine,
neținându-le în socoteală păcatele lor« (2 Corinteni 5.19 „(5:19) anume că Dumnezeu era în Hristos,
împăcând lumea cu Sine, nesocotindu-le greşelile lor şi punând în noi cuvântul împăcării.“). Dar lumea a refuzat
mâna întinsă a lui Dumnezeu. Ea a crucificat pe Acela în care a venit acest har la ea și numai
prin care putea să fie binecuvântată. Pentru ea nu mai este acum niciun har (ci numai pentru
persoane individuale), ci numai judecata. Dumnezeu nu încearcă să îmbunătățească lumea,
care a dovedit pe deplin că stă sub puterea Satanei. El vrea s-o judece; dar El a amânat
această judecată până astăzi, deoarece vrea să mai salveze oameni din ea (2 Petru 3.9 „(3:9)

Domnul nu întârzie în ce priveşte promisiunea, cum socotesc unii că este o întârziere, ci este îndelung-răbdător faţă
de voi, nevrând ca vreunii să piară, ci toţi să vină la pocăinţă.“ ). Făcând excepție de aceasta, El lasă
lumea în propria ei soartă. Copiii Lui trebuie să facă același lucru. Ei trebuie să recunoască că
lumea este incorigibil de rea. Dar ei trebuie să descopere în ea pe Dumnezeu în caracterul în
care El se face acum cunoscut: ca Dumnezeu-Mântuitorul, care vrea ca toți oamenii să fie
mântuiți (1 Timotei 2.4 „(2:4) care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.“). El
suportă totul din partea lumii, deoarece nu vrea încă să o judece. Această poziție trebuie s-o
ocupăm și noi, dacă venim în contact cu ea.

Apostolul nu folosește aici cuvântul obișnuit întrebuințat pentru „slujitoro” (doulos), care se
mai întâlnește numai în Luca 16.13 „(16:13) Nici un servitor nu poate sluji la doi stăpâni; pentru că, sau îl va urî
pe unul şi-l va iubi pe celălalt, sau se va alipi de unul şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui
Mamona“.“, Faptele apostolilor 10.7 „(10:7) Şi, când a plecat îngerul care-i vorbise, el i-a chemat pe doi dintre
servitorii săi şi pe un ostaş evlavios dintre aceia care erau mereu lângă el“ și Romani 14.4 „(14:4) Cine eşti tu, care
judeci pe slujitorul altuia? Pentru stăpânul lui stă în picioare sau cade. Şi va sta, pentru că Domnul poate să-l facă să
stea.“. Acestea erau persoane care aparțineau gospodăriei, comunității tuturor celor din casă
(Leviticul 22.10-13 „(22:10) Şi nici un străin să nu mănânce din ce este sfânt; oaspetele preotului şi lucrătorul lui
plătit să nu mănânce din ce este sfânt. (22:11) Dar dacă un preot va cumpăra un rob cu banii săi, acela să mănânce din
ele, şi cel născut în casa lui: ei să mănânce din pâinea lui. (22:12) Şi fiica preotului, când se va mărita cu un bărbat
străin, să nu mănânce din darul ridicat din cele sfinte. (22:13) Dar fiica preotului, dacă va fi văduvă sau va fi lăsată de
bărbat şi nu va avea sămânţă şi se va întoarce la casa tatălui ei, ca în tinereţea ei, să mănânce din pâinea tatălui ei;
dar nici un străin să nu mănânce din ea.“). După noțiunile din timpul acela, ele aparțineau familiei.

Să nu ne gândim la sclavi atunci când citim cuvântul slugă. Dar în acel timp erau practic
numai sclavi. În Roma și în Grecia erau, de exemplu, mai mulți sclavi decât oameni liberi.
Numele cu care erau desemnați stăpânii (despotais, de la care derivă cuvântul despot) arată
foarte clar că apostolul îi vede ca sclavi. Acest cuvânt (despot) este folosit în greaca clasică:
pentru stăpânii casei, care în mod obișnuit decideau fără restricții în familia și casa lor; pentru
stăpân, în opoziție cu sclavul; pentru domnitorul absolut, care nu este îngrădit prin nicio lege
în desfășurarea puterii lui absolute; pentru zei, pentru a arăta puterea lor.
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Tot așa a fost folosit pentru cezarul de la Roma. În 1 Timotei 6.1,2 „(6:1) Toţi câţi sunt robi sub jug să-
i socotească pe stăpânii lor vrednici de toată onoarea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie hulite. (6:2) Şi
cei care au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască pentru că sunt fraţi; ci mai mult să le slujească, pentru că cei care
au parte de buna lor lucrare sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă-i şi îndeamnă-i acestea.“; Tit 2.9 „(2:9) Robii să fie
supuşi stăpânilor lor, să fie plăcuţi în toate, necontrazicând,“ se folosește acest cuvânt pentru stăpânii
sclavilor. Se mai folosește de șase ori pentru Dumnezeu și pentru Domnul Isus.

Apostolul Petru se adresează în mod deosebit acestei grupe de sclavi. Eu cred că versetul
nostru se leagă de versetul 13. Acolo s-a spus, că ei trebuie să fie supuși oricărei stăpâniri
omenești. Mai întâi au fost numiți împărații și dregătorii (guvernatorii) trimiși de ei, și acum
urmează stăpânii acestor sclavi. Slujitorii au venit mai frecvent în contact cu stăpânii lor, decât
ceilalți sclavi. Ei trăiau toată ziua în casă. Cât de mare era pericolul în acest caz, ca să fi
provocați. Cuvântul lui Dumnezeu ne relatează (Neemia 5) cât de aspru se purtau căpeteniile
lui Israel cu frații lor sărăciți, și cât de răi erau stăpânii păgâni, chiar și grecii cei iubiți. Este
cunoscut despre romani cât de nemiloși se purtau cu sclavii lor. Mulți sclavi s-au răsculat din
cauza deznădejdii. Răscoala sclavului Spartacus a adus Roma la marginea decăderii. Sclavii
nu erau mai mult decât unelte vii, erau posesiuni de care se dispunea după bunul plac și cu
care se făcea, ce se voia.

Cât de rău trebuie să le fi fost sclavilor iudei, care aveau stăpâni păgâni! Ce greutăți trebuie
să fi avut ei, atunci când nu voiau să participe la slujbele aduse idolilor, și cu cât mai mult
aceasta era valabil pentru creștinii dintre iudei, cărora le scria Petru!

Viața lor era curată și morală în mijlocul unei necurății și imoralități îngrozitoare, care
caracteriza păgânismul (Romani 1.23-32). Cât de mult trebuie să fi atins comportarea lor
conștiința stăpânilor lor! Dar nu este o conștiință atinsă, atâta timp cât nu ajunge la o pocăință
reală înaintea lui Dumnezeu, tocmai cauza pentru a se adânci și mai mult în păcat și să
urmărească cu o ură și mai mare pe aceia prin care conștiința a fost lovită? Nu era motivul
pentru care iudeii au urât pe Domnul Isus, tocmai faptul că ei au recunoscut că El era fără
păcat și prin aceasta conștiința lor s-a convins de propria păcătoșenie?

Cât de mult aveau de suferit credincioșii iudei de la iudeii necredincioși, ai căror sclavi erau!
Cât de mult urăște un om nemântuit pe cel care îi arată greșelile! Și cu toate acestea, de cele
mai multe ori acești stăpâni nu voiau să vândă pe sclavii lor creștini, deoarece în slujirea lor
erau în mod obișnuit mult mai buni decât ceilalți. Este remarcabil câtă valoare acordă
Cuvântul lui Dumnezeu comportării sclavilor și celorlalți subordonați. În Efeseni 6, Coloseni 3,
1 Timotei 6, Tit 2 sunt atenționați, iar în epistola către Tit se prezintă un motiv concret pentru
aceasta: »ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.«

Cu cât mai jos este locul pe care cineva îl ocupă în societate, cu atât mai mult are ocazia să
fie un martor. Dacă creștinul este supus într-un loc în care autoritatea, căreia trebuie să i se
supună, a luat naștere numai prin păcat și unde această autoritate este folosită abuziv,
deseori chiar pentru a încerca interzicerea lucrării pentru Dumnezeu, cât de mult va fi revelat
Domnul și puterea harului prin aceasta! Domnul Însuși a venit pe pământ ca să slujească, El a
ocupat locul cel mai de jos și a fost ascultător până la moarte de cruce (Filipeni 2). El Însuși S-
a făcut model pentru toți cei subordonați. Oricine Îl urmează, Îl revelează prin aceasta. Ce
mărturie este aceasta înaintea lumii!
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A fi supus nu este același lucru cu a asculta. Este adevărat, supunerea se arată de cele mai
multe ori prin ascultare. Dar dacă un stăpân poruncește ceva care este evident împotriva voii
clare a lui Dumnezeu, atunci trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni
(Faptele apostolilor 4.19 „(4:19) Dar Petru şi Ioan, răspunzând, le-au zis: „Judecaţi voi dacă este drept înaintea
lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu;“). Dar și atunci poți să fi supus. În ce fel se
poate arăta că trebuie și vrei să asculți de Dumnezeu?

Am văzut mai înainte că »cu toată temerea« nu înseamnă frică. Aceasta exprimă desigur și
atitudinea față de stăpâni: acordarea onoarei care se cuvine și bună cuviință. Dar versetul 20
arată clar, că înainte de toate este vorba, ca eu, ca slujitor, să mă tem să nu revelez fals pe
Dumnezeu. Comportarea mea și atitudinea mea trebuie să arate și stăpânilor cine este
Dumnezeu. Cât de îngrozitor este gândul să prezinți o caricatură a lui Dumnezeu.

Nu este nicio virtute creștină să fi supus stăpânilor buni și binevoitori. Aceasta o pot face și cei
necredincioși. Dar cei credincioși trebuie s-o facă și față de cei »greu de mulțumit« (sau
răutăcioși). Cuvântul grecesc pentru „răutăcioși” se mai întâlnește în Luca 3.5 „(3:5) Orice vale va
fi umplută, şi orice munte şi orice deal vor fi coborâte, şi cele strâmbe se vor face drepte, şi cele denivelate, căi
netede,“ (strâmb), Faptele apostolilor 2.40 „(2:40) Şi cu multe alte cuvinte mărturisea şi îi îndemna, spunând:
„Salvaţi-vă din generaţia aceasta perversă“.“ (ticălos, pervers), Filipeni 2.15 „(2:15) ca să fiţi fără cusur şi
curaţi, copii ai lui Dumnezeu fără vină în mijlocul unei generaţii strâmbe şi pervertite, în care străluciţi ca nişte
luminători în lume,“ (ticălos), și aici. El caracterizează pe stăpâni nu numai ca fiind aspri, ci și ca
nedrepți și capricioși, arbitrari, imprevizibili și inechitabili.

»Pentru că acesta este un har, dacă cineva, pentru cugetul (conștiința) lui față de Dumnezeu,
sufere întristare, și sufere pe nedrept« (1 Petru 2.19 „(2:19) Pentru că acesta este un har, dacă cineva,
datorită conştiinţei faţă de Dumnezeu, îndură întristări, suferind pe nedrept.“ ). Deci este un har să suferi
nedreptatea și s-o suporți, cel puțin când este din pricina conștiinței față de Dumnezeu.
Depinde din ce cauză cineva sufere ceva. Am văzut oameni care la exterior au suferit în
tăcere cele mai grele lucruri, dar în inima lor nu au făcut așa. Au făcut așa, numai pentru că
știau că dacă se vor împotrivi public vor avea parte de consecințe neplăcute. Au așteptat
momentul când puteau să se răzbune, sau au fost așa de indiferenți, că nu s-au mai împotrivit.

Motivul acțiunilor unui creștin trebuie să fie Dumnezeu. Dacă conștiința lui a fost instruită de
Cuvântul lui Dumnezeu, el știe că Dumnezeu ia momentan totul de la oameni, deoarece El
vrea să le ofere ocazia să se pocăiască, ca astfel să devină mântuiți (Tit 2.9-11 „(2:9) Robii să fie
supuşi stăpânilor lor, să fie plăcuţi în toate, necontrazicând, (2:10) nefurând, ci arătând toată buna credincioşie, ca în
toate să împodobească învăţătura Dumnezeului nostru Mântuitor. (2:11) Pentru că harul lui Dumnezeu, care aduce
mântuire tuturor oamenilor, s-a arătat,“, 1 Timotei 2.1-7). Și Dumnezeu dorește ca noi să-L revelăm
ca Dumnezeu-Mântuitorul.

Deci dacă cineva sufere pe nedrept și apoi ascultă de vocea conștiinței lui, care îi spune, că
trebuie să sufere, deoarece este creștin, și din dragoste și ascultare față de Dumnezeu face
așa, acesta este har. Este răspunsul în cel credincios dat harului lui Dumnezeu. În această
situație este un urmaș al lui Dumnezeu, după măsura lui, și umblă în dragoste, așa cum
Hristos l-a iubit (Efeseni 5.2 „(5:2) şi umblaţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine
Însuşi pentru noi, ca dar şi jertfă lui Dumnezeu, ca parfum de bună mireasmă.“). Remarcabil este că apostolul
Petru nu vorbește aici numai despre slujitori, ci despre credincioși în general. El nu scrie
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»voi«, ci, »cineva«!

Lumea numește nebunie o astfel de comportare. Ea nu vrea ca cineva să facă cu ea ce vrea
el. Pentru inima firească este o mare problemă în privința aceasta. Și probabil este mult mai
greu să vezi cum alții sufere pe nedrept și să suferi, în mod deosebit când nedreptatea ia un
caracter religios.

Dar noi trebuie să vestim virtuțile Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa
minunată (versetul 9). Domnul Isus a suferit tot ce I-au făcut oamenii. Dumnezeu a suportat ca
mâinile păcătoase, murdare, ale creaturii Lui să prindă pe Fiul Său, să-L maltrateze, să-L
înjosească în chip îngrozitor și la urmă să-L răstignească – pe El, care a venit plin de dragoste
și har la aceste creaturi, ca să le binecuvânteze. Dacă facem ce scrie apostolul, vom vesti
virtuțile acestui Dumnezeu, iar Hristos va fi revelat și văzut în noi.

Apostolul Petru vorbește aici despre suferințe din pricina conștiinței. În capitolul următor
vorbește despre suferințe din pricina neprihănirii și despre suferințe pentru rău (1 Petru
3.14-17 „(3:14) Dar chiar dacă aţi suferi pentru dreptate, ferice de voi! „Dar nu vă temeţi de ce se tem ei, nici nu vă
tulburaţi, (3:15) ci sfinţiţi-L în inimile voastre pe Hristos ca Domn“ şi fiţi întotdeauna gata pentru a da răspuns oricui vă
cere socoteală cu privire la speranţa care este în voi, dar cu blândeţe şi cu teamă, (3:16) având o conştiinţă bună,
pentru ca, în ceea ce vorbesc împotriva voastră ca de nişte răufăcători, să fie daţi de ruşine cei care defăimează
purtarea voastră bună în Hristos. (3:17) Pentru că, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, mai bine să suferiţi făcând
binele, decât făcând răul;“) și în capitolul 4 despre suferințe împreună cu Hristos și pentru Hristos
(1 Petru 4.12-16 „(4:12) Preaiubiţilor, nu vă miraţi de focul care a venit peste voi, spre încercarea voastră, ca de
ceva ciudat care vi se întâmplă, (4:13) ci, după cum aveţi parte de suferinţele lui Hristos, bucuraţi-vă, ca şi la
descoperirea gloriei Sale să vă bucuraţi cu mare bucurie. (4:14) Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos,
ferice de voi, pentru că Duhul gloriei şi al lui Dumnezeu Se odihneşte peste voi. (4:15) În adevăr, nici unul dintre voi să
nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ sau ca răufăcător sau ca unul care se amestecă în treburile altora; (4:16) dar dacă
cineva suferă ca şi creştin, să nu se ruşineze, ci să-L glorifice pe Dumnezeu în numele acesta.“).

S-ar putea ca eu să sufăr din când în când din cauza faptelor mele rele. Dar Petru spune că
aceasta nu trebuie să aibă loc niciodată. Hristos a suferit odată pentru păcate (1 Petru
3.17-18 „(3:17) Pentru că, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, mai bine să suferiţi făcând binele, decât făcând
răul; (3:18) pentru că şi Hristos a suferit o singură dată pentru păcate, Cel drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă la
Dumnezeu, fiind omorât în carne, dar făcut viu în duh,“ ). Eu pot să sufăr din pricina conștiinței, dacă
îndur nedreptățile. Eu pot să sufăr pentru dreptate, dacă refuz să fac nedreptate. Pot să sufăr
pentru numele Domnului Isus, dacă mărturisesc Numele Lui și prin aceasta sunt batjocorit sau
prigonit. Și eu pot să sufăr împreună cu Hristos, dacă ocup în lume împreună cu El locul
lepădării, și atunci când iubesc Adunarea Sa și port grijă față de ea.

Este clar, că nu este niciun merit și nicio laudă dacă sufăr lovituri pentru lucrurile rele de care
mă fac vinovat. La un creștin ar trebui să nu se întâlnească așa ceva. Apostolul numește în
capitolul următor un motiv ciudat: »Hristos a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit,
pentru cei nelegiuiți« (1 Petru 3.19 „(3:19) prin care, de asemenea, mergând, a predicat duhurilor care sunt în
închisoare,“). Aceasta a fost lucrarea lui Hristos, pentru ca să nu mai fie nicio pedeapsă pentru
noi. De aceea noi să nu suferim ca unii care au făcut răul. Dar dacă suferim, pentru că facem
binele, și în niciun caz nu am oferit prilejul pentru pedeapsă și maltratare, atunci aceasta este
har de la Dumnezeu.
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Lumea spune că aceasta este imposibil, mai presus de puterea omenească, și totuși
Dumnezeu așteaptă aceasta de la copiii Lui, și anume nu numai de la marii Lui slujitori, ci și
de la cei mai neînsemnați sclavi. Dar El le dă un exemplu minunat, unde ei îl văd aplicat în
practică. El le prezintă pe Fiul Său: »... care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit
crucea ... Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire
așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima, și să cădeți de oboseală în
sufletele voastre« (Evrei 12.2-3 „(12:2) privind ţintă la Isus, Căpetenia şi Desăvârşitorul credinţei, care, pentru
bucuria pusă înaintea Lui, a răbdat crucea, dispreţuind ruşinea, şi şade la dreapta tronului lui Dumnezeu. (12:3) Gândiţi-
vă bine dar la Cel care a răbdat de la păcătoşi aşa mare împotrivire faţă de Sine, ca să nu obosiţi, descurajându-vă în
sufletele voastre.“). Duhul Sfânt însă, care locuiește în noi, este puterea care ne face apți să
urmăm pe Hristos în privința aceasta. Deci, este har de la Dumnezeu. Dumnezeu privește cu
plăcere, căci este revelarea Lui Însuși, și anume în mijlocul unei lumi care a lepădat pe
Dumnezeu și este condusă de Satana.

Vers. 21-23

1 Petru 2.21-23: Și la aceasta ați fost chemați: fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, și v-
a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. „El n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit
vicleșug”. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; și când era chinuit, nu
amenința, ci Se supunea dreptului Judecător.

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, că noi am fost chemați cu chemarea puterii lui Dumnezeu,
ca să fim îndreptățiți și proslăviți, ca să fim asemenea chipului Fiului Său (Romani 8.30 „(8:30)

Iar pe cei pe care i-a rânduit dinainte, pe aceştia i-a şi chemat; şi pe cei pe care i-a chemat, pe aceştia i-a şi
îndreptăţit; iar pe cei pe care i-a îndreptăţit, pe aceştia i-a şi glorificat.“ ). Pentru aceasta Dumnezeu ne-a
făcut să avem parte de toate urmările lucrării Domnului de pe cruce (Efeseni 1.6-7 „(1:6) spre
lauda gloriei harului Său, în care ne-a făcut plăcuţi în Cel Preaiubit; (1:7) în El avem răscumpărarea prin sângele Lui,
iertarea greşelilor, după bogăţiile harului Său,“) și prin Duhul Sfânt ne-a făcut una cu Domnul proslăvit
în ceruri (1 Corinteni 12.13 „(12:13) Pentru că, de asemenea, noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh într-un
singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie liberi; şi tuturor ni s-a dat să bem dintr-un singur Duh.“; Efeseni 1.22-23
„(1:22) şi a pus toate sub picioarele Lui şi L-a dat Cap peste toate, Adunării, (1:23) care este Trupul Său, plinătatea Celui
care umple totul în toţi;“ ). Aceasta înseamnă că noi deja acum prin credință, și în curând în
realitate, vom împărții cu El tot ce a primit ca Om de la Dumnezeu (Ioan 17.5,22 „(17:5) şi acum
glorifică-Mă Tu, Tată, la Tine Însuţi, cu gloria pe care o aveam la Tine mai înainte de a fi lumea.“ „(17:22) Şi Eu le-am
dat gloria pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum Noi suntem una:“), dar și că noi ocupăm acum
pe pământ împreună cu El locul repudierii. Noi am fost chemați deci pentru slava cerească, și
până atunci trebuie să suferim pe pământ ca martori ai lui Dumnezeu (Filipeni 1.29 „(1:29) pentru
că vouă vi s-a dat har, cu privire la Hristos, nu numai să credeţi în El, ci să şi suferiţi pentru El,“).

Felul de comportare, pe care apostolul l-a prescris acestor sclavi credincioși (și totodată și
nouă) în versetele 18 până la 20 nu este de la el însuși, și acest fel de comportare nu fără
niciun scop a fost prezentat așa de aspru, ci era o parte a chemării lor! Fiind făcuți una cu
Hristos, trebuiau să meargă pe același drum ca și El și trebuiau să se comporte ca El. Dar
pentru aceasta Îl aveau pe El ca model minunat. Privirea spre El, nu schimbă ea toate
lucrurile? Suferința, care ne aduce în legătură cu El, face inima fericită (Faptele apostolilor
5.41 „(5:41) Ei deci au plecat dinaintea sinedriului, bucurându-se că au fost socotiţi vrednici să fie dispreţuiţi pentru
Numele Lui.“), oricât de mare ar fi suferința. Desigur, aici nu este vorba de suferințele pe care
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Domnul le-a purtat ca să ne mântuiască. În privința aceasta nu vom putea niciodată să călcăm
pe urmele Lui. Aici este vorba de suferințele pentru neprihănire, etc. Hristos a fost lumina, și ei
au urât lumina. El a mărturisit că lucrările lumii sunt rele, de aceea ei L-au urât (Ioan 7.7 „(7:7)

Lumea nu vă poate urî pe voi; dar pe Mine Mă urăşte, pentru că Eu mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele.“).
Ei L-au urât din cauza dragostei și bunătății Lui (Psalmul 109.3-5 „(109:3) şi m-au înconjurat cu cuvinte
de ură şi luptă împotriva mea fără temei. (109:4) Pentru dragostea mea, ei mi-au fost adversari, dar eu mă rog. (109:5) Şi
ei mi-au întors rău pentru bine şi ură pentru dragostea mea.“)!

Noi avem parte împreună cu El de acest loc al lepădării și suferinței. Noi nu suntem din lume,
tot așa cum nici El nu este din lume (Ioan 17.16 „(17:16) Ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din
lume.“), și de aceea lumea ne urăște. Dar ce mângâiere este pentru noi: »Știți că pe Mine M-a
urât înaintea voastră« (Ioan 15.18-20 „(15:18) Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât mai înainte
decât pe voi. (15:19) Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales
din lume, de aceea vă urăşte lumea. (15:20) Amintiţi-vă de cuvântul pe care vi l-am spus Eu: «Nu este rob mai mare
decât stăpânul său». Dacă M-au persecutat pe Mine, şi pe voi vă vor persecuta; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al
vostru îl vor păzi.“)!

Domnul Însuși ne-a învățat cum trebuie să ne revelăm potrivit cu voia Sa și cu voia lui
Dumnezeu (Luca 6.27-36). Dar în viața Lui pe pământ vedem aceasta realizat practic. Vedem
de asemenea că este revelarea caracterului Tatălui (Matei 5.48 „(5:48) Voi deci fiţi desăvârşiţi, după
cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.“).

Cuvântul grecesc folosit aici pentru »pildă« se întâlnește în Noul Testament numai aici. În
afară de Noul Testament se mai folosește pentru modele folosite de copii pentru copierea
literelor, ca în felul acesta să învețe literele, sau pentru desene, pentru a trage liniile conform
modelului.

Creștinismul nu este o învățătură, nu este o dogmă, ci o persoană vie. Dogmele pot da
cunoștință, dar niciodată nu pot forma sufletele și nici nu pot da putere pentru umblare.
Creatura trebuie să aibă un obiect de la Dumnezeu pentru inima și sufletul ei. Dumnezeu L-a
dat pe El, pe Acela în care Și-a găsit toată plăcerea: pe Fiul dragostei Lui (Coloseni 1.13 „(1:13)

care ne-a eliberat din stăpânirea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Sale,“)!

Oamenii, chiar și cei mai mari slujitori ai lui Dumnezeu, dezamăgesc (Luca 9.40 „(9:40) Şi i-am
rugat pe ucenicii Tăi să-l scoată şi n-au putut“.“). Dar cum să nu ne împlinească El așteptările noastre,
ale cărui desăvârșiri umplu inima Tatălui cu bucurie și satisfacție? În afară de aceasta El este
Mântuitorul meu, căruia Îi datorez totul. Când privesc suferințele Lui, totul se schimbă,
indiferent care sunt împrejurările prin care trec. Este bucuria inimii mele să am dreptul să am
parte de aceste suferințe (Faptele apostolilor 5.41 „(5:41) Ei deci au plecat dinaintea sinedriului,
bucurându-se că au fost socotiţi vrednici să fie dispreţuiţi pentru Numele Lui.“, Filipeni 3.10 „(3:10) ca să-L cunosc
pe El şi puterea învierii Lui şi comuniunea suferinţelor Lui, fiind făcut asemenea cu moartea Lui,“). Și inima mea
știe că El le-a îndurat pentru Mine.

Așa cum am spus, aici nu este vorba de suferințele Domnului, pe care le-a îndurat pentru
mântuirea noastră. În privința aceasta nu-L putem urma. Pentru noi ar însemna iadul, dacă am
intra sub judecata lui Dumnezeu. Suferințele Domnului pentru mântuirea noastră au avut loc
pe cruce, așa cum ne învață versetul 24 și multe alte sute de locuri din Scriptură. Acolo a
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purtat păcatele noastre și a fost făcut păcat pentru noi (Romani 8.3 „(8:3) Pentru că, ceea ce legea nu
putea să facă, întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu, trimiţând pe propriul Său Fiu, în asemănare cu carnea
păcatului şi pentru păcat, a condamnat păcatul în carne,“; 2 Corinteni 5.21 „(5:21) Pe Cel care n-a cunoscut păcat,
L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El.“ ), așa că judecata unui
Dumnezeu drept și sfânt, care nu a cruțat nimic, L-a lovit și L-a așezat în țărâna morții
(Zaharia 13.7 „(13:7) „Trezeşte-te, sabie, împotriva păstorului Meu şi împotriva omului care este tovarăşul Meu“,
zice Domnul oştirilor; „loveşte păstorul, şi oile se vor risipi; şi-Mi voi întoarce mâna asupra celor mici“.“ ; Psalmul
22.15  „(22:15) Mi se usucă puterea ca lutul şi mi se lipeşte limba de cerul gurii; şi m-ai adus în ţărâna morţii.“).

Dar nu a fost întreaga viață a Domnului pe pământ o suferință (Psalmul 102.1-8)? Ce trebuie
să fi fost pentru sufletul Lui sfânt să trăiască pe acest pământ murdar, în această atmosferă
păcătoasă! Ce a însemnat pentru El să fie răsplătit cu ură pentru dragostea Lui (Psalmul
109.2-5 „(109:2) Pentru că gura celui rău şi gura înşelăciunii s-au deschis împotriva mea, vorbesc împotriva mea cu
limbă mincinoasă (109:3) şi m-au înconjurat cu cuvinte de ură şi luptă împotriva mea fără temei. (109:4) Pentru dragostea
mea, ei mi-au fost adversari, dar eu mă rog. (109:5) Şi ei mi-au întors rău pentru bine şi ură pentru dragostea mea.“),
să fie ispitit de Satana cu toate ispitele murdare care stăteau la dispoziția lui Satana (Luca
4.1-13)? Cât de mult a suferit sub împotrivirea păcătoșilor (Evrei 12.3 „(12:3) Gândiţi-vă bine dar la
Cel care a răbdat de la păcătoşi aşa mare împotrivire faţă de Sine, ca să nu obosiţi, descurajându-vă în sufletele
voastre.“) și sub necredința celor care Îl înconjurau! El vorbește despre câini care Îl înconjoară,
tauri din Basan, care erau împrejurul Lui (Psalmul 22.13-22). El plânge: »Ocara Îmi rupe
inima« (Psalmul 69.20 „(69:20) ✡ Ocara mi-a frânt inima şi sunt copleşit; şi am aşteptat compătimire, dar
degeaba, şi mângâietori, dar n-am găsit nici unul.“).

Nu erau toate aceste suferințe pentru noi, cu toate că nu erau suferințe de suplinire, nu erau
suferințe pentru mântuirea noastră? El a trebuit să ia suferința asupra Lui, ca să devină clar,
că El putea să fie jertfa desăvârșită pentru păcatele noastre. Scriptura mai numește și un alt
motiv. El a avut parte de toate stările, de toate greutățile, de toate ispitele, de care avem noi
parte, ca să poată fi pentru noi un Mare preot milos și vrednic de încredere (Evrei 2.17 „(2:17) De
aceea, trebuia în toate să fie făcut asemenea fraţilor Săi, ca să fie un mare preot milos şi credincios în cele privitoare
la Dumnezeu, spre a face ispăşire pentru păcatele poporului;“ ). El cunoaște toate aceste lucruri din
experiență și știe ce suntem noi. În felul acesta poate să ne vină în ajutor, pentru ca noi să
găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoie (Evrei 4.14-16 „(4:14) Având deci un mare preot
însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea noastră. (4:15) Pentru că
nu avem un mare preot care să nu aibă parte cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul ispitit în toate în acelaşi fel, în afară
de păcat. (4:16) Să ne apropiem deci cu îndrăzneală de tronul harului, ca să primim îndurare şi să găsim har, pentru
ajutor la timpul potrivit.“). În felul acesta a devenit urzitorul (inițiatorul) mântuirii noastre, care este
apt să ne ducă pe toți la slavă (Evrei 2.10 „(2:10) Pentru că I se cuvenea Aceluia pentru care sunt toate şi
prin care sunt toate, aducând pe mulţi fii la glorie, să desăvârşească prin suferinţe pe Căpetenia mântuirii lor.“).

Cum se scufundă greutățile și suferințele noastre când le comparăm cu suferințele Lui! Cât
de mici devin ele, când privim la El! În același timp inimile noastre știu, că din dragoste pentru
noi El a luat suferința asupra Lui: pentru ca să poată fi jertfa desăvârșită pentru noi și să ne
înțeleagă în suferințele și simțămintele noastre. În această Persoană, pe care inimile noastre o
admiră și o adoră, vedem cum să ne comportăm noi în astfel de împrejurări. Nu călcăm noi
atunci cu bucurie pe urmele Lui? Cât de mult mișcă inimile noastre aceste două scurte cuvinte
»pentru voi« (1 Petru 1.20 „(1:20) El a fost cunoscut dinainte, în adevăr, mai înainte de întemeierea lumii, dar a
fost arătat la sfârşitul timpurilor pentru voi,“ ) sau »pentru noi«! Pentru noi a fost El arătat la sfârșitul
vremurilor! Pentru noi a fost El făcut păcat (2 Corinteni 5.21 „(5:21) Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a
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făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El.“)! Pentru noi a murit El (Romani 5.8
„(5:8) dar Dumnezeu Îşi arată propria Lui dragoste faţă de noi prin aceea că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a
murit pentru noi.“). Pentru noi S-a adus lui Dumnezeu ca un prinos și o jertfă de bun miros
(Efeseni 5.2 „(5:2) şi umblaţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca dar
şi jertfă lui Dumnezeu, ca parfum de bună mireasmă.“ ). Fiecare dintre noi poate spune: »Fiul lui
Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine« (Galateni 2.20). Găsim aici, că El a
trăit pentru noi 33 de ani pe pământ și a îndurat toate aceste suferințe, de la iesle și până la
cruce. O, cine este ca El, așa de blând și de bogat în dragoste, putere și îndurare! În unele
manuscrise stă scris „pentru noi” în loc de „pentru voi”. Mărturia generală însă este „pentru
voi”. Aceasta este în concordanță cu tema generală a acestei scrisori. Înțelesul nu se schimbă
însă prin aceasta. Este clar, că Domnul a suferit pentru fiecare credincios și este un exemplu
pentru fiecare.

Cuvântul grecesc pentru „a urma” este folosit în general pentru a urma pe cineva. Prefixul
„epi” înseamnă „sus”, că a urma înseamnă să fi foarte aproape de cel care merge înainte. Noi
trebuie să mergem foarte aproape – mai exact compact – după Domnul Isus, mergând pe
urmele pașilor Săi: să mergem în urma pașilor Săi, așa cum se traduce.

Noi trebuie deseori să suferim, deoarece am făcut ceva greșit. Chiar și atunci când nu am
păcătuit, purtarea noastră este deseori foarte slabă. Nu trebuie noi să ne smerim totdeauna
din cauza aceasta? Dar Domnul a fost desăvârșit. El nu a făcut niciun păcat. El putea să
spună iudeilor: »Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat?« (Ioan 8.46 „(8:46) Cine dintre voi Mă
dovedeşte de păcat? Dacă spun adevărul, de ce nu Mă credeţi?“ ) Forma în limba greacă (aorist) dă
cuvântului o putere așa de mare, că se poate citi și așa: „Care niciodată, în niciun caz unic, nu
a făcut păcat!”

»Păcatul este fărădelege« (1 Ioan 3.4 „(3:4) Oricine practică păcatul practică şi nelegiuirea; şi păcatul este
nelegiuire.“). El este comportarea care nu ține seama de autoritatea care este peste noi, deci de
Creator. Fiecare faptă, fiecare cuvânt și fiecare gând, pe care o creatură le are de la sine
însuși, este păcat. Dar Domnul putea să spună: »Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a
trimis, și să împlinesc lucrarea Lui« (Ioan 4, 34), și: »totdeauna fac ce-I este plăcut« (Ioan 8.29
 „(8:29) Şi Cel care M-a trimis este cu Mine; El nu M-a lăsat singur, pentru că Eu fac întotdeauna cele plăcute Lui“.“).

Apostolul Pavel merge mai departe. El scrie: »Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat« (2
Corinteni 5.21 „(5:21) Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui
Dumnezeu în El.“) și »Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat«, adică
despărțit în totul de păcat (Evrei 4.15 „(4:15) Pentru că nu avem un mare preot care să nu aibă parte cu noi în
slăbiciunile noastre, ci unul ispitit în toate în acelaşi fel, în afară de păcat.“). Domnul nu numai că nu a făcut
niciodată ceva greșit, ci El avea și o natură sfântă și drept urmare nu avea păcatul locuind în
El. A fost născut dintr-o femeie, și era deci Om cu adevărat (Galateni 4.4), dar El nu a fost
născut dintr-un bărbat: puterea Celui Preaînalt a umbrit pe fecioara Maria, și de aceea
Domnul nu a avut o natură păcătoasă, așa cum are orice urmaș al lui Adam: El era »Sfântul
care se va naște« (Luca 1.35 „(1:35) Şi îngerul, răspunzând, i-a spus: „Duh Sfânt va veni peste tine şi puterea
Celui Preaînalt te va umbri, de aceea şi Sfântul care Se va naşte Se va chema Fiu al lui Dumnezeu.“).

»și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug«
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Vicleșugul vorbește despre înșelăciune și este contrariul adevărului și sincerității. Fiecare
cuvânt al Domnului exprima clar gândurile Lui. Toate erau sincere și curate. Când a fost
întrebat, cine era El, a putut să răspundă: »Ceea ce de la început vă spun că sunt« (Ioan 8.25
„(8:25) I-au spus deci: „Tu cine eşti?“ Isus le-a spus: „Întocmai ceea ce vă şi spun.“ ). Orice cuvânt, pe care îl
rostea, era revelarea a ceea ce El era în Sine Însuși. Cuvântul »s-a găsit« arată că a avut loc o
cercetare. Ei au încercat să-L prindă în vorbirea Lui (Matei 26.60 „(26:60) Şi n-au găsit nici una, deşi
au venit mulţi martori falşi. Dar la urmă au venit doi martori falşi“ ), dar nu le-a reușit. După fiecare
interogatoriu, judecătorul a trebuit să-L declare nevinovat (Ioan 19.4-6 „(19:4) Şi Pilat a ieşit din nou
afară şi ·le-a spus: „Iată, vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nici o vină în El“. (19:5) (Isus deci a ieşit afară,
purtând cununa de spini şi haina de purpură.) Şi Pilat ·le-a spus: „Iată Omul!“ (19:6) Când L-au văzut deci preoţii de
seamă şi slujitorii, au strigat, spunând: „Răstigneşte! Răstigneşte-L!“ Pilat ·le-a spus: „Luaţi-L voi şi răstigniţi-L,
pentru că eu nu găsesc vină în El“.“ ). Sinceritatea Lui a rezistat tuturor încercărilor. Și în privința
aceasta El este modelul nostru!

Cuvântul grecesc pentru „a insulta” poate fi tradus prin a batjocori, a ocărî, a disprețui (Ioan
9.28 „(9:28) Ei l-au insultat şi au spus: „Tu eşti ucenic al Lui, dar noi suntem ucenici ai lui Moise.“ ; Faptele
apostolilor 23.4 „(23:4) Şi cei care stăteau lângă el au spus: „Insulţi tu pe marele preot al lui Dumnezeu?““). Dar
oricât de mult ar fi batjocorit ei pe Domnul, El nu a răspuns cu batjocuri; oricât de mult a suferit
El din cauza comportării lor nedrepte și îngrozitoare, El nu a amenințat. Cât de simplu putea
Domnul să le spună, că El se va răzbuna odată, când va apare ca Judecător (Ioan 5.22 „(5:22)

Pentru că Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului,“ ). Dar în loc de aceasta, El s-a
rugat la cruce: »Tată, iartă-i«.

El nu a fost insensibil la tot ce I-au făcut oamenii. Putem să citim, în Psalmii care vorbesc
profetic despre suferințele Lui, cât de mult a fost lezat de tot ce I-au spus și I-au făcut oamenii
(Psalmul 22.69; Psalmul 102; Psalmul 109). Domnul a simțit toate acestea mult mai adânc
decât noi, deoarece simțămintele Lui nu au fost atrofiate prin păcat, și în afară de aceasta El
era dragostea. Pe lângă aceasta, El mai era și Creatorul universului (Ioan 13.3 „(13:3) Isus, ştiind
că Tatăl Îi dăduse toate în mâini şi că de la Dumnezeu a ieşit şi la Dumnezeu Se duce,“), și erau creaturile Lui
care Îi făceau toate aceste rele.

Dar ochii Lui erau îndreptați numai spre Tatăl. Niciodată nu a făcut voia proprie, ci numai voia
Tatălui. El a ocupat locul cel mai de jos, cu toate că era Cel mai Înalt. Pe pământ nu există
niciun loc mai jos decât locul ascultării. Dar nu există nimic mai curat, nimic care să înalțe mai
mult pe om din punct de vedere moral, decât ascultarea permanentă de Dumnezeu.

Domnul nu a răspuns cu împotrivire și nu a amenințat, ci a predat totul Aceluia care judecă
drept. Sunt multe păreri cu privire la ceea ce Domnul a predat lui Dumnezeu. Unii se gândesc
la suferințele Lui, alții la oamenii care Îl prigoneau: pentru a fi judecat, sau în legătură cu
rugăciunea Sa de pe cruce: »Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac«. Cei mai mulți gândesc că
Domnul Însuși S-a predat Lui. Dacă este vorba de ceva concret, pe care Domnul să-l fi
încredințat lui Dumnezeu, atunci eu cred că ar trebui să se spună »pe Sine«, așa cum de altfel
s-a și tradus.

Întrebarea este, dacă trebuie adăugat ceva. Textual se spune în greacă: „ci a încredințat Celui
care judecă drept”. Nu este intenția Duhului Sfânt să spună aceasta la modul general? Este
adevărat, că din punct de vedere lingvistic nu este frumos, dar înțelesul este desăvârșit de
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clar. Ochii Domnului erau îndreptați numai spre Dumnezeu. El a luat toate lucrurile din mâna
Sa, ca și cum ar veni de la El. El nu le-a judecat, ci a lăsat judecata pe seama Aceluia care
judecă drept.

Dacă și noi facem așa, boldul suferințelor s-a dus. Noi lăsăm totul în seama Tatălui, nu
judecăm nimic, ci le luăm din mâna Sa, așa cum a făcut David, când Șimei i-a zis să
blesteme. El a zis: »Da, să blesteme, pentru că dacă Domnul i-a zis: „Blestemă pe David!”,
cine va zice: „De ce faci așa?”« (2 Samuel 16). Și așa cum zice apostolul Pavel: »Cât despre
mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba
încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Căci n-am nimic împotriva mea; totuși nu pentru
aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă judecă, este Domnul« (1 Corinteni 4.3-4 „(4:3) Dar
pentru mine este ceva foarte neînsemnat să fiu judecat de voi sau de judecata omului. Ba încă nici chiar eu nu mă
judec. (4:4) Pentru că nu sunt conştient de nimic rău despre mine însumi; însă nu prin aceasta sunt îndreptăţit: ci Cel
care mă judecă este Domnul.“ ). Atunci vom lăsa pe seama lui Dumnezeu împrejurările noastre,
oamenii, care ne fac ceva, da, chiar și sentința asupra faptului, dacă a fost drept sau nu tot ce
a venit peste noi, sau ce facem noi înșine, sau ceea ce suntem, sau ce sunt alții, căci știm că
numai judecata Lui este desăvârșită. Cuvântul grecesc pentru „a încredința” înseamnă
literalmente, să predai în mâinile altuia.

Vers. 24-25

1 Petru 2.24,25: El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind
morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci
erați ca niște oi rătăcite. Dar acum v-ați întors la Păstorul și Episcopul sufletelor voastre.

Am văzut în versetele anterioare, că Hristos a suferit pentru noi în viața Sa pe pământ, pentru
ca să ne poată înțelege atunci când ajungem în aceleași împrejurări (Evrei 2.10-18). El poate
atunci să simtă împreună cu noi și să se înfățișeze ca Preot înaintea lui Dumnezeu pentru noi,
pentru ca noi să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie (Evrei 4.15-16 „(4:15) Pentru că nu
avem un mare preot care să nu aibă parte cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul ispitit în toate în acelaşi fel, în afară de
păcat. (4:16) Să ne apropiem deci cu îndrăzneală de tronul harului, ca să primim îndurare şi să găsim har, pentru ajutor
la timpul potrivit.“; Evrei 7.25 „(7:25) De aceea şi poate să mântuiască până la desăvârşire pe aceia care se apropie
de Dumnezeu prin El, trăind pururea ca să mijlocească pentru ei.“). Dar Petru ne prezintă comportarea și
felul de gândire al Domnului în aceste suferințe, pentru ca noi să-L avem pe El ca model, cum
să fim atunci când avem parte de suferințe.

În aceste versete el trece de la suferințele din viața Domnului la suferințele Lui de pe cruce. În
privința aceasta Domnul nu este un model pentru noi. Noi nu-L putem urma în lucrarea de
răscumpărare! Domnul ne este prezentat aici în mod deosebit ca jertfa pentru vină, care a
purtat judecata lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca prin aceasta inimile noastre să aibă
un motiv ca să nu mai facă voia proprie, ci numai voia lui Dumnezeu. Facerea voii proprii este
păcat pentru creatură. Misiunea ei este să slujească lui Dumnezeu, și deci să fie ascultătoare.
Cu cât mai mult este valabil aceasta pentru noi cei care am fost răscumpărați cu prețul
sângelui Lui. Noi am fost aduși la ascultarea lui Hristos (1 Petru 1.2 „(1:2) aleşi după ştiinţa dinainte a
lui Dumnezeu Tatăl, în sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropire cu sângele lui Isus Hristos: Har vouă şi pace să vă
fie înmulţite!“).
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Nu sunt inimile noastre impresionate când citim că El a purtat păcatele noastre în trupul Său
pe lemn? În limba greacă cuvântul păcate este însoțit de articol. De aceea s-a tradus prin
„păcatele noastre”. Părerea este că Domnul a purtat păcatele noastre în propriul Său trup.
Dar folosirea articolului în limba greacă ne arată că El a purtat toate păcatele noastre.

Dacă vom judeca viața noastră după etalonul prezentat mai sus, câte păcate am făcut noi
înainte de întoarcerea noastră la Dumnezeu, și câte păcate am făcut după aceea, până în
momentul de față (1 Ioan 3.4 „(3:4) Oricine practică păcatul practică şi nelegiuirea; şi păcatul este
nelegiuire.“)? Vedem apoi, că toate faptele noastre, toate cuvintele, toate gândurile, care nu le-
am făcut, nu le-am rostit și nu le-am gândit în ascultare de Domnul, adică sub comanda Lui,
au fost păcate (Geneza 6.5 „(6:5) Şi Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că orice
imaginaţie a gândurilor inimii lui era numai rău toată ziua.“ ). Toate milioanele de păcate le-a purtat în
trupul Său pe cruce (Evrei 9.28 „(9:28) aşa şi Hristosul, după ce S-a adus o singură dată jertfă, ca să poarte
păcatele multora, Se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru mântuirea celor care Îl aşteaptă.“; Isaia 53.11-12
„(53:11) Va vedea din rodul muncii sufletului Său şi va fi satisfăcut. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel drept va

îndreptăţi pe cei mulţi şi va purta nelegiuirile lor. (53:12) De aceea Îi voi da partea Lui între cei mari şi va împărţi prada
cu cei puternici, pentru că Şi-a dat sufletul la moarte şi a fost numărat cu cei fărădelege; şi a purtat păcatul multora şi
a mijlocit pentru cei fărădelege.“).

El Însuși nu a făcut niciun păcat (versetul 22)! Nici măcar nu a cunoscut păcatul, izvorul din
care ies păcatele, faptele păcătoase (2 Corinteni 5.21 „(5:21) Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut
păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El.“). În El nu este niciun păcat, scrie Ioan
(1 Ioan 3.5 „(3:5) Şi ştiţi că El S-a arătat ca să înlăture păcatele noastre; şi în El nu este păcat.“). Ce trebuie să
fi fost pentru El să ia asupra Lui toate miliardele de păcate alor Săi! Găsim în Psalmi,
prezentat profetic, simțămintele Domnului pe cruce. El plânge acolo, că El S-a scufundat în
mocirla fără fund, unde nu se poate sta (Psalmul 69.2 „(69:2) Mă afund în noroi adânc şi nu este loc de
pus piciorul; am intrat în adâncimile apelor şi şuvoiul m-a acoperit!“), că trebuie să dea înapoi, ce nu a furat.
Sufletul lui sfânt a venit în contact, da, S-a făcut una cu păcatele noastre murdare. El nu le-a
luat numai asupra Sa, ca pe o povară, ci le-a purtat în trupul Său pe lemn. Nu era numai ceva
exterior, ci S-a făcut lăuntric una. Prin aceasta s-a întrerupt părtășia Lui cu Dumnezeu. El, Cel
care în viața Sa pe pământ putea să spună: »Știam că totdeauna Mă asculți« (Ioan 11.42„
(11:42) Eu dar ştiam că întotdeauna Mă asculţi, însă pentru mulţimea care stă împrejur am spus, ca să creadă că Tu M-
ai trimis“.“), a trebuit să strige: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?«
(Matei 27.46 „(27:46) Şi, pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, spunând: „Eli, Eli, lama sabactani?“,
adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?““). Sabia dreptății lui Dumnezeu L-a lovit
(Zaharia 13.7 „(13:7) „Trezeşte-te, sabie, împotriva păstorului Meu şi împotriva omului care este tovarăşul Meu“,
zice Domnul oştirilor; „loveşte păstorul, şi oile se vor risipi; şi-Mi voi întoarce mâna asupra celor mici“.“ ); întreaga
pedeapsă pentru toate păcatele noastre a venit asupra Lui, așa că a trebuit să strige: »Mă
așezi în țărâna morții!« (Psalmul 22.15 „(22:15) Mi se usucă puterea ca lutul şi mi se lipeşte limba de cerul
gurii; şi m-ai adus în ţărâna morţii.“)!

Cine poate înțelege dragostea Lui pentru Mine, pentru noi, că El a vrut să plătească un preț
așa de mare pentru mântuirea noastră? Cine poate înțelege adâncimea suferințelor Sale pe
cruce, da, cine poate să aibă cea mai vagă cunoștință despre ele? Cine poate aprecia
mărimea prețului?

Ne lasă reci suferințele Domnului pentru noi? Să fie posibil aceasta pentru cineva care știe că
aceste suferințe au fost și pentru păcatele lui? Petru, da, Duhul Sfânt care l-a inspirat să scrie
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aceasta, știe că aceasta v-a impresiona inimile noastre și că privirea la suferințele lui Hristos
ne va provoca aversiune față de păcat. Ne vom depărta cu groază de toate pentru care
Hristos a trebuit să sufere. În felul acesta vom muri moral față de păcat. Acesta a fost ținta
lucrării Domnului! El nu a venit numai ca să ne elibereze de pedeapsa pentru păcatele
noastre, ci ca să nimicească păcatul și să-l șteargă (să-l desființeze, să-l lichideze) (Evrei 9.26
„(9:26) fiindcă atunci ar fi trebuit să sufere de mai multe ori de la întemeierea lumii; dar acum, la sfârşitul veacurilor, S-a
arătat o singură dată, pentru desfiinţarea păcatului prin jertfa Sa.“), pentru ca noi să nu mai avem nimic a
face cu el, și astfel să savurăm părtășia nederanjată și să locuim înaintea Aceluia care este
așa de sfânt, că nu poate să privească păcatul.

Același fel de acțiune îl vedem în tablourile Vechiului Testament. Când cineva din poporul lui
Dumnezeu păcătuia, trebuia să aducă o jertfă pentru păcat sau chiar o jertfă pentru vină
(Leviticul 4; 5; 6); exista o diferență în ceea ce privește mărimea jertfei, dar nu în ceea ce
privește principiul. Cel care aducea jertfa era un membru al poporului lui Dumnezeu, și stă
deci în legătură cu Dumnezeu. Dar păcatul lui a întrerupt părtășia, și după principiile
Cuvântului lui Dumnezeu aceasta poate fi refăcută numai pe baza mărturisirii: curățirea prin
judecata de sine (1 Ioan 1.9 „(1:9) Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte
păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate.“). Dar cum pot să știu ce este păcat? Dacă consider
ceva ca fiind păcat, de unde știu eu cât de greu este acest păcat? Nu voi putea să învăț
aceasta, dacă mă voi preocupa cu mine însumi, sau cu faptele mele, și cu atât mai puțin dacă
voi privi la alții. Grozăvia păcatului și a adevăratul lui caracter le aflăm numai dacă privim
pedeapsa pe care Domnul a îndurat-o pentru păcatele noastre. La cruce cunosc toată
grozăvia, și numai acolo ajung să mă judec pe mine însumi și să mărturisesc. De aceea
trebuia israelitul, care a păcătuit, să aducă o jertfă, o jertfă pentru vină, ca astfel să
recunoască cât de mare a fost vina lui. Sau aducea o jertfă pentru păcat, ca să vadă ce era el
în sine însuși, și să ajungă la mărturisirea pe care a făcut-o David: »Iată că sunt născut în
nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama mea« (Psalmul 51.5 „(51:5) Iată, am fost născut în nelegiuire
şi în păcat m-a zămislit mama mea.“). Exprimat în cuvintele Noului Testament: »Știu, în adevăr, că
nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească« (Romani 7.18 „(7:18) Pentru că
ştiu că în mine, adică în carnea mea, nu locuieşte nimic bun: pentru că voinţa este cu mine, dar înfăptuirea binelui,
nu.“)!

Așa cum face întotdeauna, Petru rămâne la partea practică. El nu merge mai departe decât
jertfa pentru vină. Apostolul Pavel merge mai departe, până la jertfa pentru păcat (Romani
5.12 „(5:12) De aceea, după cum printr-un singur om păcatul a intrat în lume, şi prin păcat moartea, şi astfel moartea
a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit“ până la capitolul 8, inclusiv). El se gândește
la eliberarea conștiinței și de aceea spune că noi am murit față de păcat. Apostolul Petru se
adresează inimii și de aceea vorbește despre păcate, deci nu despre natura păcătoasă, așa
cum face Pavel, ci despre faptele păcătoase. El îndreaptă ochii noștri spre cruce, unde
Hristos a purtat pedeapsa pentru păcatele noastre, ca noi să nu mai avem parte de ea, pentru
ca moartea lui Hristos să poată exercita o putere așa de mare asupra inimilor noastre, ca noi
să fim practic morți față de păcate și să trăim pentru neprihănire. Privirea la suferințele și
moartea lui Hristos pentru păcatele noastre este în realitate energia practică a unei vieți trăită
în neprihănire.

Aici nu este vorba de neprihănirea lui Dumnezeu, despre care scrie apostolul Pavel. Aceasta
o primim prin har. Apostolul Petru vorbește de neprihănirea practică în viața noastră de
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fiecare zi. Despre faptul că noi trebuie să trăim în concordanță cu dreptul, adică în
concordanță cu adevărata noastră relație cu Dumnezeu și cu Domnul Isus. Ca și creaturi, noi
nu avem dreptul să avem voință proprie, sau să mergem pe căile noastre, ci să facem numai
ce ne spune El. Prin lucrarea de mântuire, Domnul Isus a câștigat dreptul asupra duhului,
sufletului și trupului nostru. »Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care
locuiește în voi, și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați
fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale
lui Dumnezeu« (1 Corinteni 6.19-20 „(6:19) Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, care este
în voi, pe care Îl aveţi de la Dumnezeu, şi voi nu sunteţi ai voştri? (6:20) Pentru că aţi fost cumpăraţi cu un preţ,
glorificaţi deci pe Dumnezeu în trupul vostru!“).

Prin faptul că apostolul spune, că Hristos a purtat păcatele noastre la cruce, s-a gândit
probabil la cel de-al doilea țap din marea zi a ispășirii (Leviticul 16.21-22 „(16:21) Şi Aaron să-şi
pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu şi să mărturisească peste el toate nelegiuirile fiilor lui Israel şi toate
nedreptăţile lor, în toate păcatele lor, şi să le pună pe capul ţapului şi să-l trimită în pustiu, prin mâna unui om pregătit
pentru aceasta. (16:22) Şi ţapul va purta asupra lui toate nelegiuirile lor într-un pământ nelocuit; şi să dea drumul ţapului
în pustiu.“). Dar cu siguranță s-a gândit la versetele 5, 11 și 12 din Isaia 53 (Isaia 53.5,11,12 „
(53:5) Dar El era străpuns pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea
era asupra Lui şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.“ „(53:11) Va vedea din rodul muncii sufletului Său şi va fi satisfăcut.
Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe cei mulţi şi va purta nelegiuirile lor. (53:12) De aceea Îi voi da
partea Lui între cei mari şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că Şi-a dat sufletul la moarte şi a fost numărat cu
cei fărădelege; şi a purtat păcatul multora şi a mijlocit pentru cei fărădelege.“). El merge acum mai departe și
amintește partea a doua a versetului 5 și se gândește la versetul 6: »Dar El era străpuns
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a
căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.« (Isaia 53.5 „(53:5) Dar El era străpuns pentru
fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era asupra Lui şi prin rănile Lui
suntem vindecaţi.“).

Din cuvintele prorocului Isaia devine clar, că »rănile Lui« fac aluzie la suferințele Domnului pe
cruce. În prima parte a acestui verset se vorbește despre »străpuns« și »zdrobit« ca
pedeapsă pentru păcatele și fărădelegile noastre. Apoi sunt toate rezumate în »pedeapsa«,
care ne-a adus pacea, și »rănile Lui«, prin care am fost vindecați. Acestea sunt două urmări
ale lucrării de pe cruce, prin care a fost înlăturată vina noastră, prima, și starea noastră
jalnică, a doua.

Apostolul face același lucru și parafrazează această stare jalnică, citând versetul 6: »Căci
erați ca niște oi rătăcite« (Isaia 53.6 „(53:6) Noi toţi, ca nişte oi, ne-am rătăcit, ne-am întors fiecare la calea lui;
şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.“ ). Noi trebuia să fim vindecați, căci
rătăceam departe de Dumnezeu și nu aveam alt păstor decât pe diavolul, și nu aveam nici
hrană și nici viitor. Noi am fost vindecați prin suferințele Lui pe cruce, prin părăsirea Lui de
către Dumnezeu, de care a avut parte ca rezultat al faptului că El a purtat păcatele noastre.
Cuvântul »răni« stă în limba greacă la singular și este însoțit de articol. Deci aici nu este vorba
de felul sau de caracterul suferințelor, ci este privită sintetizat toată suferința Domnului pentru
păcatele noastre din partea lui Dumnezeu. »Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu, și
asupra omului care îmi este tovarăș! Zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor, și se vor risipi
oile! Și Îmi voi întoarce mâna spre cei mici« (Zaharia 13.7 „(13:7) „Trezeşte-te, sabie, împotriva
păstorului Meu şi împotriva omului care este tovarăşul Meu“, zice Domnul oştirilor; „loveşte păstorul, şi oile se vor
risipi; şi-Mi voi întoarce mâna asupra celor mici“.“).
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Pentru a prezenta grozăvia suferințelor Domnului, Petru folosește un cuvânt, pe care cei mai
mulți din sclavii, cărora le scria, îl cunoșteau din experiență: urmările vizibile pe corpul omului
ca urmare a lovirii sălbatice: adânciturile sau umflăturile pielii și ceea ce este sub acestea ca
urmare a puterii distrugătoare a unor astfel de lovituri.

Forma de timp în care stă expresia în limba greacă »erați ca niște oi rătăcite« arată mai mult
spre obișnuința de a rătăci și la starea actuală de rătăcire, decât la faptul în sine de a fi rătăcit.
Oile sunt cunoscute pentru înclinația lor de a se rătăci, și practic ele nu regăsesc niciodată
drumul înapoi. Ce potrivit este tabloul acesta pentru omul păcătos, dar în mod deosebit pentru
acești credincioși iudei!

Iudeii erau oile Domnului (Isaia 63.11 „(63:11) ✡ Dar Şi-a amintit de zilele din vechime, de Moise, de poporul
Său: „Unde este Acela care i-a scos din mare cu păstorii turmei Sale? Unde este Cel care a pus Duhul Său cel Sfânt
în el,“; 2 Samuel 24.17 „(24:17) Şi David, când a văzut pe îngerul care lovea pe popor, a vorbit Domnului şi a zis:
„Iată, eu am păcătuit şi eu am făcut rău, dar aceste oi ce au făcut? Fie mâna Ta, Te rog, împotriva mea şi împotriva
casei tatălui meu!““) și părtășia lor ca popor al lui Dumnezeu era staulul (Ioan 10.1-4,8,16 „(10:1)

Adevărat, adevărat vă spun: Cel care nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, ace-la este hoţ şi tâlhar.
(10:2) Dar cine intră pe uşă este păstor al oilor. (10:3) Acestuia, portarul îi deschide şi oile aud glasul lui; şi el îşi cheamă
oile pe nume şi le duce afară. (10:4) După ce a scos toate oile sale, merge înaintea lor; şi oile îl urmează, pentru că îi
cunosc glasul.“ „(10:8) Toţi care au venit mai înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari; dar oile nu i-au ascultat.“ „(10:16) Şi am
alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu; şi va fi o singură turmă,
un singur păstor.“). Din păcate au părăsit pe Păstorul lor și au rătăcit, departe de Dumnezeu
(Ezechiel 34, Ieremia 23). Când a venit Păstorul cel bun, mulțimea poporului nu a vrut să-L
primească. De aceea El nu i-a mai recunoscut ca oi ale Lui (Ioan 10.26-27 „(10:26) Dar voi nu
credeţi, pentru că nu sunteţi dintre oile Mele, cum v-am spus. (10:27) Oile Mele aud glasul Meu, şi Eu le cunosc şi ele
Mă urmează.“) și a scos din staul pe aceia care L-au primit, ca să-i strângă în jurul Lui (Ioan
10.4,16 „(10:4) După ce a scos toate oile sale, merge înaintea lor; şi oile îl urmează, pentru că îi cunosc glasul.“
„(10:16) Şi am alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu; şi va fi o
singură turmă, un singur păstor.“).

Va veni ziua când rămășița credincioasă din Iuda va recunoaște starea în care se află și se
va reîntoarce la Păstor. »Rătăcesc ca o oaie pierdută: caută pe robul Tău, căci nu uit
poruncile Tale« (Psalmul 119.176 „(119:176) Rătăcesc ca o oaie pierdută: caută pe slujitorul Tău, pentru că nu
uit poruncile Tale.“). Isaia 53 este profetic mărturisirea rămășiței, când se va reîntoarce la El, la
Acela pe care L-au lepădat și L-au disprețuit, prin ale cărui răni ea va fi atunci vindecată.

Așa cum am văzut de mai multe ori, Petru așează pe credincioșii dintre iudei, cărora le-a
scris, pe aceeași temelie cu rămășița binecuvântată din viitor. Ei »au nădăjduit mai dinainte în
Hristos« (Efeseni 1.12 „(1:12) ca să fim spre lauda gloriei Sale, noi, care am sperat dinainte în Hristos;“). Ei nu
numai că s-au întors acum la Dumnezeu, așa cum va face în viitor rămășița credincioasă, ci ei
au primit deja acum binecuvântările din viitor, chiar dacă pentru ei nu înseamnă salvarea
pământească, ci mântuirea sufletului (1 Petru 1.9 „(1:9) primind, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea
sufletelor.“). Dar. prin aceasta, binecuvântările erau pentru ei mult mai mari. Ei nu vedeau ce
este în exterior, slava Împărăției de o mie de ani vizibilă pe pământ, dar ei au intrat în
binecuvântările mult mai bune ale timpului acesta, în care Israel este pus deoparte și în care
Dumnezeu a înviat din morți pe Hristos cel lepădat și I-a dat slavă, pentru ca credința și
nădejdea lor să fie în Dumnezeu (1 Petru 1.21 „(1:21) care, prin El, credeţi în Dumnezeu, care L-a înviat
dintre morţi şi I-a dat glorie, astfel încât credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu.“).
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Chiar dacă noi credincioșii dintre națiuni nu suntem din staulul vechi al lui Israel, totuși avem
parte de binecuvântările și de poziția minunată a acestor credincioși. După ce Israel a lepădat
pe Domnul, El vorbește despre oile dintre națiuni. Nu popoarele sunt oile, ci aceia dintre
națiuni, care Îl vor primi. El voia să-i unească cu oile Sale din Israel, »și va fi o turmă și un
Păstor« (Ioan 10.16 „(10:16) Şi am alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor
auzi glasul Meu; şi va fi o singură turmă, un singur păstor.“). În principiu este adevărat cu privire la noi, ce
se spune despre ei. Scrisorile către Romani și Corinteni ne relatează cât de departe s-au
rătăcit națiunile de la Dumnezeu. Dacă într-adevăr este posibil, ele au fost mult mai departe
decât Israel, cel puțin în ceea ce privește viața lor exterioară. Dar și noi ne-am întors (cuvântul
grecesc se poate traduce și cu „convertit”). »Întors« la Păstorul și Supraveghetorul sufletelor
noastre.

Despre David ca păstor citim lucruri frumoase. Se spune mai întâi: el păștea oile. După aceea:
el este la oi. La urmă: el hrănește oile (un alt mod de traducere) (1 Samuel 16.11,19 „(16:11) Şi
Samuel a zis lui Isai: „Aceştia sunt toţi tinerii?“ Şi el a zis: „A mai rămas cel mai mic şi, iată, paşte oile“. Şi Samuel a
zis lui Isai: „Trimite şi adu-l. Pentru că nu vom şedea la masă până nu vine el aici“.“ „(16:19) Şi Saul a trimis soli la Isai şi
a zis: „Trimite-mi pe David, fiul tău, care este cu oile“.“; 1 Samuel 17.15,34 „(17:15) Şi David se ducea şi se
întorcea de la Saul ca să pască oile tatălui său în Betleem.“ „(17:34) Şi David a zis lui Saul: „Robul tău păştea oile tatălui
său şi au venit un leu şi un urs şi au răpit un miel din turmă.“). Ca să le pășuneze a trebuit să omoare un
leu și un urs. El și-a riscat viața pentru oile sale.

Păstorul nostru, ca Păstorul cel bun, Și-a dat viața pentru noi (Ioan 10.11 „(10:11) Eu sunt păstorul
cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi,“ ). El este, ca Mare Păstor, permanent cu noi Ca Cel
înviat (Matei 28.18,20 „(28:18) Şi Isus, apropiindu-Se, le-a vorbit, spunând: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi
pe pământ.“ „(28:20) învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit! Şi, iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului“. Amin.“; Evrei 13.20 „(13:20) Iar Dumnezeul păcii, care L-a adus înapoi dintre morţi prin sângele
legământului etern pe Domnul nostru Isus, Păstorul cel mare al oilor,“ ). El îngrijește de noi ca Mai-marele
Păstor și va împărți curând cununi ale slavei (1 Petru 5.2-4 „(5:2) păstoriţi turma lui Dumnezeu care
este între voi, supraveghind, nu constrânşi, ci de bunăvoie; nu pentru câştig ruşinos, ci cu dragă inimă; (5:3) nu ca
domnind peste cei daţi vouă, ci fiind modele pentru turmă. (5:4) Şi, când Se va arăta Mai-marele Păstor, veţi primi
cununa, care nu se veştejeşte, a gloriei.“). El este cu adevărat Păstorul și Supraveghetorul sufletelor
noastre! Dar ce Păstor!

Traducere: Ion Simionescu
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