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Capitolul 1 versetul 12: Lor le-a fost descoperit c� nu pentru ei în�i�i, ci pentru 
voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au 
propov�duit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer �i în care chiar îngerii 
doresc s� priveasc�. 
 
   Dumnezeu a descoperit profe�ilor, c� ceea ce ei au prorocit nu era în primul rând 
pentru ei, ci pentru al�ii, care vor veni dup� ei. A f�cut-o, spunându-le direct (Daniel 
12, 1-9), sau prin aceea c� lor le-a devenit clar din ceea ce au prorocit (Daniel 9, 26).  
   Expresia »pentru voi« se folose�te în mod repetat în aceast� scrisoare, �i accentuat 
(versetul 4, 2, 7-21). Ea vrea s� aminteasc� r�m��i�ei credincioase slabe, c�reia i-a fost 
adresat� aceast� scrisoare, c� pentru ea, cu toate c� era slab� �i dispre�uit�, erau 
lucruri bogate �i pre�ioase vestite prin Evanghelie. Profe�ii au privit spre aceste lucruri 
(Matei 13, 17), �i adev�ra�ii credincio�i le-au a�teptat (Luca 2, 25-32). Compar� cu 
Evrei 11, 39,40. 
   Timpul verbului »spuneau« (la trecut, timpul imperfect) vorbe�te despre o lucrare 
repetat�, de durat�, una dup� alta, permanent! Cât de mult ne spune aceasta! Pentru 
proroci istoria era plin� de evenimentele acestor a�tept�ri deosebite: »Patimile lui 
Hristos �i sl�vile de care aveau s� fie urmate«. 
   În timpul lor exista cultura veche, marile imperii mondiale �i mari a�tept�ri umane. 
Se preocupau gândurile lor cu acestea? – Dimpotriv�, inimile lor erau îndreptate spre 
tainele crucii, la smerenia �i moartea isp��itoare a unui Suferind biruitor �i la sl�vile 
Lui care vor urma dup� aceast� moarte. Ei apreciau împrejur�rile �i viitorul în lumina 
acestor dou� lucruri. Dac� ei ar tr�i în timpul nostru nu ar fi gândurile lor preocupate 
cu împlinirea lucr�rii minunate de la cruce �i cu a�teptarea sl�vilor care vor veni? Dac� 
crucea este tema preocup�rii sfin�ilor glorifica�i (Luca 9, 31), �i ea va r�mâne în 
eternitate (Apocalipsa 5, 6-14), nu este destul de important �i demn, ca �i inimile 
noastre s� fie umplute cu ea �i s� pun� limba noastr� în mi�care? S� ne gândim la 
aceasta! În m�sura în care gândurile noastre se aseam�n� cu felul de gândire al 
oamenilor lumii acesteia, în aceia�i m�sur� se dep�rteaz� asem�narea noastr� cu 
ace�ti oameni sfin�i ai Vechiului Testament, care erau supu�i lui Dumnezeu. 
   Lucrurile cu privire la Hristos, despre care au vorbit profe�ii, au fost vestite prin aceia 
care au predicat Evanghelia. Cuvântul »cei« (aceia care au predicat Evanghelia) arat� c� 
apostolul se referea la anumite persoane, din rândul c�rora probabil se excludea pe 
sine. 
   Evanghelia prezint� cu claritate divin� suferin�ele lui Hristos �i sl�vile de care aveau 
s� fie urmate, dar sunt �i sl�vi pe care acum nu le posed�m. Pe acestea le vom poseda 
când se va ar�ta Domnul (versetul 13). 
   Când au vorbit pofe�ii despre suferin�ele lui Hristos �i sl�vile de care aveau s� fie 
urmate, ambele urmau s� aib� loc în viitor. Noi ne afl�m între suferin�ele care au avut 
loc �i sl�vile care vor veni. Nu se spune aici c� noi am primit deja aceste sl�vi, dar ele 
ne-au fost vestite, �i anume prin Duhul Sfânt trimis din cer. Pân� la ziua de Rusalii 
Duhul Sfânt nu a locuit pe p�mânt, tot a�a cum din vechime se privea spre venirea lui 
Hristos aici pe p�mânt, pe când El înc� nu era aici. Cele dou� caracteristici mari ale 
cre�tinismului sunt: c� exist� un Om prosl�vit în cer (Efeseni 1, 10-22), �i Duhul Sfânt 
locuie�te pe p�mânt (1 Corinteni 3, 16). În felul acesta cele dou� versete (versetul 11 �i 
12) prezint� marea diferen�� dintre cre�tinism �i iudaism. 
   Desigur, Duhul Sfânt a fost totdeauna activ pe p�mânt. El a fost totdeauna puterea 
de execu�ie a tot ce a f�cut Dumnezeu. Îl g�sim deja în Geneza 1, 2. To�i cei care nu au 
mers la pierzare în timpul dinaintea lucr�rii de la cruce au fost n�scu�i din nou �i s-au 
întors la Dumnezeu prin ac�iunea Duhului Sfânt. C�ci f�r� na�terea din nou nu a 
putut �i nu poate nimeni s� vad� �i s� intre în Împ�r��ia lui Dumnezeu – nici m�car în 
forma ei p�mânteasc� (Ioan 3, 3,12). Dar Duhul Sfânt nu a fost înc� trimis din cer de 
c�tre Tat�l �i de c�tre Fiul (Ioan 14, 26; 15, 26; Faptele Apostolilor 2, 33), ca s� adune 
pe copiii lui Dumnezeu împr��tia�i, botezându-i ca s� constituie trupul lui Hristos (1 
Corinteni 12, 13). 
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   În timp ce El locuie�te acum pe p�mânt în trupul fiec�rui credincios (1 Corinteni 6, 
19), �i în Adunare ca întreg (1 Corinteni 3, 16), El d� pricepere chiar �i celui mai tân�r 
credincios, ca s� în�eleag� gândurile lui Dumnezeu �i îl aduce într-o leg�tur� vie cu 
Domnul Însu�i (Ioan 4, 14; 1 Ioan 5, 20). El poate s� prezinte în Evanghelie totul clar �i 
des�vâr�it, ceea ce odinioar� a vorbit ca Duh al lui Hristos sau Duh al prorociei prin 
profe�i în vorbire profetic� sau simbolic�. În afar� de aceasta El descopere �i lucrurile 
cere�ti, pe care Dumnezeu le-a preg�tit pentru noi cei care L-am primit pe Hristos în 
timpul repudierii Lui, �i pe care noi le posed�m deja în Hristos (Ioan 3, 12; 1 Corinteni 
2, 6 �i urm�toarele; Efeseni 1, 3). Nu se spune c� toat� Evanghelia const� din 
adev�ruri care au fost deja scrise de profe�i. Evanghelia nu este numai vestirea acestor 
lucruri, ci este mult mai mult! Duhul Sfânt a dat o carte absolut nou�, Noul Testament, 
ca s� ne spun� ce cuprinde Evanghelia. El a l�sat s� fie scris� în limba greac�, limba 
p�gânilor, a na�iunilor, c�rora apar�inem �i noi, �i nu în ebraic�, limba profe�ilor �i a 
poporului p�mântesc al lui Dumnezeu. Chiar �i epistola lui Iacov, care este adresat� 
celor dou�sprezece semin�ii ale lui Israel (Iacov 1,1), �i epistolele lui Petru, adresate 
credincio�ilor iudei, sunt scrise în greac�! 
   În greac� se spune textual c� aceia care au vestit Evanghelia, au f�cut-o »prin« Duhul 
Sfânt. Aceasta spune mai mult decât, c� Duhul Sfânt le-a poruncit. Ei au f�cut-o în 
puterea Duhului Sfânt, �i predica lor a fost marcat� de Duhul Sfânt, �i anume în 
caracterul în care Duhul Sfânt este acum pe p�mânt: ca Duhul unei p�rt��ii actuale 
bazat� pe r�scump�rarea înf�ptuit� �i deplin�. 
  
»în care chiar îngerii doresc s� priveasc�«. 
 
   Ce ru�inos este pentru noi, c� neglij�m cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu �i avem 
pu�in� dorin�� s� cunoa�tem toate aceste binecuvânt�ri pre�ioase care ne-au fost 
d�ruite, �i care sunt descoperite în Cuvânt! 
   Cuvântul grecesc folosit pentru »în care s� priveasc�« este folosit �i pentru »a se pleca 
în fa��« �i »a se pleca înl�utru« în mormântul Domnului, cum a f�cut Petru, Ioan �i 
Maria (Luca 24, 12; Ioan 20, 5, 11). Cuvântul prezint� pe cineva care se apleac� �i î�i 
întinde gâtul ca s� priveasc� ceva fermec�tor. Este acela�i lucru, pe care îl fac 
heruvimii pe capacul isp��irii (Exodul 25, 20). Îngerii sunt p�zi�i de Domnul. Lor le-a 
fost dat s�-�i p�streze starea lor ini�ial�; ei nu au nevoie de mântuire, a�a cum avem 
noi oamenii p�c�to�i. Pentru îngerii care au c�zut nu r�mâne decât judecata (2 Petru 2, 
4). 
  Îngerii au jubilat atunci când Dumnezeu a pus piatra din capul unghiului 
p�mântului. Dar au v�zut ei pe Dumnezeu, sau L-au cunoscut ei înainte de a vedea pe 
Copila�ul Isus în ieslea din Betleem? Înainte nu a existat o descoperire a lui 
Dumnezeu! Ei au v�zut pe Dumnezeu atunci când au v�zut Copila�ul minunat! O�tile 
cere�ti nu au putut s� tac� la na�terea Lui. O mare mul�ime dintre ele au venit 
împreun� cu îngerul care a vestit na�terea Lui, ca s� laude pe Dumnezeu �i s� spun�: 
»Slav� lui Dumnezeu în locurile prea înalte �i pace pe p�mânt, în oameni bun� pl�cere« 
(Luca 2, 9-14)! Tot cerul se preocupa cu ceea ce avea loc aici pe p�mânt, c�ci Fiul lui 
Dumnezeu a venit în lumea noastr�. 
   Îngerii I-au slujit, atunci când a fl�mânzit, dup� ce Satana L-a ispitit în pustie (Matei 
4, 11). Îngerii au venit s�-L înt�reasc� în gr�dina Ghetsimani (Luca 22, 43). Îngerii au 
fost la mormântul Lui (Luca 24, 4), atunci când a înviat. Îngerii au ar�tat interese 
deosebite pentru na�terea Lui, pentru via�a Lui, pentru moartea Lui �i pentru învierea 
Lui, toate lucruri »în care îngerii doresc s� priveasc�«, cu toate c� El nu a venit pentru 
ei, ci pentru noi p�c�to�ii. Îngerii au jubilat la na�terea Lui, dar au t�cut la învierea 
Lui. Este ca �i cum ar fi zis: „Aici trebuie s� l�s�m strig�tul de bucurie celor c�rora li se 
cuvine s�-l aduc�.” Ei îl las� pe seama noastr�, a celor pentru care El a fost dat din 
pricina f�r�delegilor noastre, �i a înviat din pricin� c� am fost socoti�i neprih�ni�i 
(Romani 4, 25)! Creatorul lor nu a murit pentru ei, ci pentru noi! 



Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 1, 12-14 – H. L. Heijkoop 

3 

   Îngerii se uit� la noi cu mult interes, ca s� vad� ce influen�� au asupra umbl�rii 
noastre aceste lucruri minunate (1 Corinteni 4, 9; 11, 10). Îngerii privesc în Adunare, 
deoarece în ea ei pot cunoa�te în�elepciunea nespus de felurit� a lui Dumnezeu 
(Efeseni 3, 10). Ei pot cunoa�te în noi, �i în ceea ce ne-a fost dat, pe Dumnezeu, �i în 
mod deosebit pe Omul, Care este Dumnezeu ar�tat în carne. 
   Aceste fiin�e binecuvântate nu cunosc plin�tatea a ceea ce este acum partea fiec�rui 
credincios, a�a cum o cunoa�tem noi, cei care avem parte de mântuire (1 Corinteni 2, 9 
�i urm�toarele). Ei au dorin�a aprins�, »doresc«, s� cunoasc� toate acestea. Ce 
minunat, cât de binecuvântat este ceea ce ne-a fost d�ruit prin har. Ce trist este c� noi 
cunoa�tem practic �i savur�m a�a de pu�in aceste lucruri, c�ci acord�m prioritate 
lucrurilor f�r� valoare ale acestui p�mânt. 
 
 
Capitolul 1 versetul 13: De aceea, încinge�i-v� coapsele min�ii voastre, fi�i treji �i 
pune�i-v� toat� n�dejdea în harul care v� va fi adus la ar�tarea lui Isus Hristos. 
 
   Cuvântul »de aceea« leag� versetul 13 de versetele anterioare. În acestea am v�zut: 1. 
Patimile lui Hristos �i sl�vile de care aveau s� fie urmate, care întrec foarte mult 
binecuvânt�rile Vechiului Testament, au fost profe�ite de proroci. 2. Ele sunt acum 
vestite prin Duhul Sfânt. 3. Citim în versetul 13 c� cei credincio�i vor primi pe deplin 
aceste sl�vi la ar�tarea Domnului. 
   În mod evident apostolul se refer� la primul Pa�te din Egipt (Exodul 12, 11). Putea s� 
existe pentru credincio�ii iudei, c�rora le scria, un tablou mai clar al pozi�iei lor – un 
popor ocrotit, când a avut loc judecata lui Dumnezeu, care p�r�se�te în grab� �ara 
robiei, ca s� mearg� într-o �ar� în care curge lapte �i miere? Domnul folose�te acela�i 
tablou: »Mijlocul s� v� fie încins, �i f�cliile aprinse. �i s� fi�i ca ni�te oameni, care 
a�teapt� pe st�pânul lor« (Luca 12, 35). Prin aceasta El scoate în eviden�� caracterul de 
pelerin al celor care Îl a�teapt�. 
   În orient se purta îmbr�c�minte lung� �i larg�. Dac� cineva trebuia s� alerge sau s� 
lucreze, î�i lega centura strâns, ridica poalele îmbr�c�mintei �i le prindea în centur�, 
a�a c� picioarele se eliberau, iar îmbr�c�mintea nu mai era o piedic� la alergare �i la 
lucru (Ioan 13, 4). Domnul vrea ca noi s� nu ne facem comozi pe p�mânt, ci s� fim 
totdeauna gata s� facem cu toat� seriozitatea voia Sa. Forma de timp a verbului, în 
care st� în limba greac� cuvântul »încinge�i-v�« (aorist), arat� caracterul complet, care 
are loc odat� �i r�mâne pentru totdeauna a�a. 
   Cuvântul grecesc tradus aici prin »minte« (compar� cu Luca 1, 51; Coloseni 1, 21; 2 
Petru 3, 1), este redat în Efeseni 2, 3 prin »gânduri«. Deci nu înseamn� »minte«, în 
opozi�ie cu »inima«, a�a cum facem noi deseori aceast� antitez�, ci aptitudinea de a 
diferen�ia cu duhul, cu mintea, �i în felul acesta a în�elege. Din Luca 1, 51 rezult� clar 
c� este strâns legat de inim�, �i de aceea este legat �i cu voin�a. 
   A�a cum este folosit în Scriptur� cuvântul »coapse«, a�a cred eu, red� secretul 
puterii. Compar� cu Deuteronom 33, 11; Iov 40, 16; Proverbe 31, 17. 
   Deci aici se spune s� nu d�m frâu liber gândurilor noastre, min�ii noastre, 
aptitudinilor noastre de a diferen�ia �i a în�elege, sim��mintelor noastre �i voin�ei 
noastre. �tim cât de u�or este luat� în st�pânire lumea sentimentelor �i gândirii 
noastre de c�tre lucrurile c�rora le acord�m aten�ie: prin radio, ziar, publica�ii, c�r�i, 
teoriile oamenilor, etc. Noi trebuie s� ne încingem coapsele min�ii, ca s� nu devenim 
întina�i, �i s� ne putem preocupa numai cu »harul care ne va fi adus la ar�tarea lui 
Isus Hristos«. 
   Iov a practicat aceasta. El spune: »F�cusem un leg�mânt cu ochii mei, �i nu mi-a� fi 
oprit privirile asupra unei fecioare« (Iov 31, 1). Pavel spune: »Noi r�sturn�m 
ra�ionamentele �i orice în�l�ime care se ridic� împotriva cuno�tin�ei lui Dumnezeu; �i 
orice gând îl facem rob ascult�rii de Hristos« (2 Corinteni 10, 5).  Dac� orice gând al 
meu îl voi face rob ascult�rii de Hristos, atunci niciodat� nu „voi în�elege (?)” 
argumentele care vor s� dovedeasc� c� ceva în Cuvântul lui Dumnezeu este fals. Nu voi 
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c�uta niciodat� s� g�sesc o explica�ie pentru un anumit loc din Scriptur�, prin care s-
ar dovedi c� Cuvântul nu ar sta în opozi�ie cu o teorie omeneasc� sau cu ceva pe care 
oamenii numesc „�tiin��”. Voi c�uta totdeauna s� aflu gândurile lui Dumnezeu (Efeseni 
6, 14) �i m� voi supune f�r� condi�ii autorit��ii Cuvântului S�u, a�a cum îmi va deveni 
clar sub c�l�uzirea Duhului Sfânt, când prin rug�ciune �i în dependen�� total� de El 
voi cerceta �i voi judeca teoriile omene�ti prin Cuvânt, adic� atunci când Domnul îmi 
va încredin�a misiunea s� judec aceste teori, ceea ce ar fi o mare excep�ie în c�ile Sale 
normale cu ai S�i (Romani 16, 19 �i urm�toarele).. 
   »Fi�i teji«. – Timpul verbului (participiu prezent) arat� c� trebuie s� fie o stare 
permanent�, o obi�nuin�� constant�. Înseamn� c� noi nu st�m sub o anumit� 
influen��. Diminea�a, când înc� nu am mâncat �i nu am b�ut nimic, suntem cu 
stomacul gol; cu privire la b�uturile ame�itoare se spune acela�i lucru, dac� nu am 
b�ut nimic (Luca 12, 45). 
   Cine nu este treaz, acela nu vede clar �i nu vede realitatea. El nu mai este în stare s� 
se preocupe de un lucru. Noi trebuie s� ne p�str�m liberi de puterea ame�itoare a lumii 
prezente, ca s� ne putem îndrepta nestingheri�i privirea spre lucrurile viitoare. Nu 
trebuie s� permitem nim�nui s� aib� influen�� asupra noastr�, nici asupra min�ii �i 
nici asupra sentimentelor (Galateni 5, 1,13), pentru ca în felul acesta Duhul Sfânt s� 
ne poat� umple �i s� poat� lucra liber prin noi (Efeseni 5, 18). 
   Petru este în mod deosebit un hr�nitor al speran�ei. El deschide ochii speran�ei slavei 
care se va descoperi. Centura se potrive�te unuia care sper�, c�ci centura este simbolul 
renun��rii la o pl�cere prezent�. Centura �i lampa sunt semnele caracteristice ale 
unuia care a�teapt� (Luca 12, 35). Centura împiedic� ca sentimentele s� se preocupe 
cu lucrurile actuale; lampa arat� c� eu sunt un c�l�tor pe un drum întunecos. 
   G�sim în acest capitol credin�a în Domnul, dragostea fa�� de El (versetul 8) �i aici 
speran�a în El. Aceste trei lucruri le g�sim în Noul Testament de mai multe ori 
împreun�. Dar aici le g�sim pe toate trei legate de o Persoan�, cu Persoana Aceluia pe 
care Îl iubim, deoarece El ne-a iubit mai întâi. 
   Suntem îndemna�i s� facem ce au f�cut profe�ii (versetele 10-12). Ei s-au preocupat 
cu slava care va veni – noi s� sper�m la descoperirea lui Hristos. Dup� forma la care 
st� verbul (imperativ – porunc� – aorist) este o porunc� de a face aceasta odat� pentru 
totdeauna. 
   Descoperirea lui Hristos va avea loc, când El, înso�it de to�i sfin�ii Lui cere�ti, va veni 
din cer pe p�mânt �i orice ochi Îl va vedea (Iuda 14; Apocalipsa 19, 14; 1, 7). Atunci 
lumea va vedea cu adev�rat cine este El, Cel pe care ea L-a respins �i L-a crucificat (1 
Corinteni 2, 8). Ea va vedea �i cine suntem noi de fapt, c�ci �i noi vom fi descoperi�i 
(Coloseni 3, 4; Romani 8, 19). Am v�zut c� Petru nu scrie despre Adunare ca atare, - 
acesta este adev�rul care a fost încredin�at apostolului Pavel. De aceea Petru nu 
vorbe�te despre r�pirea Adun�rii, a�a cum o face Pavel (1 Corinteni 15, 51-54; 1 
Tesaloniceni 4, 13-17). El se limiteaz� – cu o excep�ie (2 Petru 1, 19 �i urm�toarele) – la 
venirea Domnului ca s� elibereze pe sfin�ii S�i de pe p�mânt �i s�-i binecuvânteze cu 
sl�vile Împ�r��iei de o mie de ani a p�cii. Dar el nu vorbe�te despre aceast� mântuire �i 
slav�, ci despre ce va fi partea sfin�ilor cere�ti, atât a acelora din Israel, care au primit 
pe Domnul Isus �i acum se afl� în afara poporului Israel, cât �i a noastr�, a 
credincio�ilor dintre na�iuni, care vom avea aceia�i parte ca �i ei. El vorbe�te despre 
harul care ne va fi adus atunci. 
   Noi vom fi prosl�vi�i împreun� cu Domnul (Romani 8, 17). Noi posed�m deja acum 
mântuirea sufletului nostru, pe baza lucr�rii Sale �i a învierii Sale (versetul 9). Aceasta 
este un har deosebit. Dar nu este tot harul. Noi a�tept�m înfierea, mântuirea trupului 
nostru (Romani 8, 23). Trupul nostru va fi schimbat asemenea trupului S�u de slav� 
(Filipeni 3, 21). Vom fi asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu, pentru ca El s� fie Cel 
Întâi-n�scut între mai mul�i fra�i (Romani 8, 29). 
   Slava lui Hristos �i a sfin�ilor Lui cere�ti va str�luci peste p�mânt �i peste sfin�ii Lui 
de pe p�mânt. »Când se va ar�ta Hristos, via�a voastr�, atunci v� ve�i ar�ta �i voi 
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împreun� cu El în slav�« (Coloseni 3, 4). P�mântul �i to�i cei de pe p�mânt vor vedea 
slava noastr�. 
   Acesta este harul care ne va fi adus la ar�tarea lui Isus Hristos. Ce perspectiv� 
pentru s�rmanii ale�i »care tr�iesc ca str�ini împr��tia�i«! (capitolul 1, 1) Nu este 
aceasta suficient ca s� ne îndrept�m pe deplin speran�a asupra acestor lucruri, adic� 
s� renun��m la toate, s� uit�m toate? Conform Levitic 11, 9-12, numai pe�tii aceia erau 
cura�i, care aveau solzi �i aripioare (înot�toare), �i israeli�ii aveau voie s� m�nânce 
numai astfel de pe�ti. Solzii constituie protec�ia contra apei în care înoat�, ca apa s� nu 
p�trund� în ei; aripioarele îi ajut� s� înainteze rapid. Nu sunt acestea »coapsele min�ii 
încinse«? Tot ce era în ap� �i nu avea solzi �i aripioare trebuia s� fie o urâciune pentru 
Israel. În trei versete este folosit de trei ori cuvântul urâciune. Aceasta ne arat� ce sunt 
influen�ele �i principiile lumii în ochii lui Dumnezeu. 
   N�dejdea slavei lui Hristos alung� din inima noastr� în mod necesar tot ce apar�ine 
lumii ((1 Ioan 3, 3). Dar pentru aceasta este necesar� hot�râre, luciditate �i coapsele 
min�ii trebuie s� fie încinse. »Dorim ca fiecare din voi s� arate aceia�i râvn�, ca s� 
p�streze pân� la sfâr�it o deplin� n�dejde, a�a încât s� nu v� lenevi�i, ci s� c�lca�i pe 
urmele celor ce  prin credin�� �i r�bdare mo�tenesc f�g�duin�ele« (Evrei 6, 11-12). 
 
 
Capitolul 1 versetul 14: Ca ni�te copii ascult�tori, nu v� l�sa�i târâ�i în poftele 
pe care le avea�i alt�dat�, când era�i în ne�tiin��. 
 
   Dup� ce Petru în versetele anterioare ne-a condus pân� la sfâr�it, ne aduce acum 
înapoi �i ne spune cum trebuie s� umbl�m. S� nu facem ce ni se pare c� este bine, ci 
ceea ce ne spune Tat�l nostru. �i El dore�te s� vad� la noi sfin�irea practic�. 
   Credincio�ii sunt numi�i aici »copii ascult�tori«, a�a cum în alte locuri sunt numi�i 
»copii ai luminii« (Efeseni 5, 8) sau »fii ai luminii« (1 Tesaloniceni 5, 5). Cei necredincio�i 
sunt numi�i »copii ai mâniei« (Efeseni 2, 3) sau »fiii neascult�rii« (Coloseni 3, 6; Efeseni 
2,2; 5, 6).  
   Cuvântul grecesc pentru „copil” (tekna) vorbe�te despre descenden��, despre origine. 
Cei care nu sunt n�scu�i din nou apar�in neascult�rii, a�a cum apar�ine un copil 
mamei sale. Este natura lor, s� fie neascult�tori de Dumnezeu (Romani 3, 18). Cei 
n�scu�i din nou apar�in ascult�rii. Avem aici cele dou� clase de oameni, despre care 
Scriptura vorbe�te, în caracterul lor esen�ial �i permanent. Peste o clas� va veni mânia 
lui Dumnezeu (Efeseni 5, 6), celeilalte clase apar�in to�i cei care sunt »preaiubi�i« (1 
Petru 2, 11). 
   Deci, to�i copiii lui Dumnezeu sunt »copii ai ascult�rii«, c�ci to�i cei n�scu�i din nou 
poart� acest caracter. Prin faptul c� au ascultat de adev�r au fost n�scu�i din nou prin 
Cuvântul lui Dumnezeu viu �i care r�mâne în veac (versetul 22 �i urm�toarele). În 
versetul 2 se spune cu alte cuvinte: »prin sfin�irea lucrat� de Duhul, spre ascultare« - 
spre ascultarea unui copil, a�a cum o vedem în chip des�vâr�it la Domnul Isus. 
Deoarece El este modelul nostru �i via�a noastr�, am fost adu�i prin Duhul Sfânt la 
ascultarea Sa �i la stropirea cu sângele S�u. Duhul Sfânt, atunci când ne-a pus 
deoparte prin na�terea din nou, nu ne-a adus la Lege, unde erau iudeii, �i nici la 
desfrânarea p�gânilor. El ne-a adus la ascultarea fa�� de Domnul Isus �i de Cuvântul 
S�u. Aceasta este Legea des�vâr�it� a libert��ii (Iacov 1, 25), tot a�a cum mâncarea 
Domnului a fost s� fac� voia Tat�lui care L-a trimis (Ioan 4, 34). 
   Aici (versetul 14) nu se spune cui apar�inem. Prin aceasta accentul se pune în mod 
deosebit pe ascultare. 
   Ca totdeauna, Petru trateaz� problema practic. Dac� noi prin natura noastr� nou� 
suntem copii ai ascult�rii, atunci trebuie s� ar�t�m aceasta în via�a noastr� zilnic�. 
Via�a noastr� trebuie s� fie asemenea sfin�eniei, �i nu asemenea pl�cerilor noastre de 
odinioar�. Era foarte necesar s� fie amintit� aceasta aici în aceast� scrisoare, deoarece 
apostolul scria credincio�ilor dintre iudei. Suntem în pericol s� c�dem dintr-o extrem� 
în alta. Cât de u�or se puteau gândi, c� pentru aceia care au fost elibera�i din robia 
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Legii nu mai era nici-o îngr�dire. Dar Hristos ne-a eliberat de Lege, ca s� ne a�eze într-
o ascultare mult mai adânc� �i mai statornic� (Galateni 5, 13; Romani 7, 4). Am fost 
elibera�i de legea p�catului �i a mor�ii (împotriva c�reia în mod deosebit Israel, dar �i 
fiecare om în general, lupt� zadarnic) prin Legea Duhului de via�� în Hristos Isus, care 
este Legea noastr� (Romani 8, 2). Aceasta a avut loc, pentru ca prin mântuire s� fie 
împlinite în noi cerin�ele drepte ale Legii, noi, cei care nu mai tr�im dup� fire, ci dup� 
Duhul (Romani 8, 4). �i care este cerin�a dreapt� a Legii? Este cerin�a dup� o ascultare 
absolut�. Noi nu ne mai apar�inem, ci noi am fost cump�ra�i cu un pre� (1 Corinteni 6, 
20). Noi nu suntem sub Lege, dar nu suntem f�r� o Lege înaintea lui Dumnezeu, ci 
suntem supu�i lui Hristos potrivit legii! (1 Corinteni 9, 20 �i urm�toarele) Cre�tinul 
care vrea s� fie liber de autoritatea Domnului S�u �i a Cuvântului S�u, acela neag� pe 
Domnul s�u. 
   G�sim mereu în Scriptur� c� natura �i practica sunt legate una de alta. »Ori face�i 
pomul bun �i rodul lui bun, ori face�i pomul r�u �i rodul lui r�u; c�ci pomul se 
cunoa�te dup� rodul lui« (Matei 12, 33). »Dar mul�umiri fie aduse lui Dumnezeu, 
pentru c� dup� ce a�i fost robi ai p�catului, a�i ascultat acum din inim� de dreptarul 
înv���turii, pe care a�i primit-o. �i prin faptul c� a�i fost izb�vi�i de sub p�cat, v-a�i 
f�cut robi ai neprih�nirii« (Romani 6, 17-18). 
   Deci orice cre�tin este un »copil al ascult�rii«, un »sclav al lui Dumnezeu« �i un »sclav 
al neprih�nirii«. A�a este el în ceea ce prive�te fiin�a lui, natura lui. Dar pe lâng� 
aceasta el mai are carnea, c�ci se spune, ca el s� nu se încread� în carne (Filipeni 3, 3). 
Aceast� carne pofte�te împotriva Duhului (Galateni 5, 17), �i Duhul pofte�te împotriva 
c�rnii, »a�a c� nu face�i ceea ce voi�i« ... Aceasta înseamn� nu numai s� nu faci ceea ce 
nu trebuie, ci nici propria voie s� n-o faci, deci în ascultare s� faci voia altuia – voia 
Domnului nostru. 
   Nu vrem s� neg�m c� în cre�tin exist� dou� naturi. El p�c�tuie�te: acesta este rodul 
naturii rele prezente, a c�rnii. El iube�te poporul lui Dumnezeu �i sluje�te Domnului: 
acesta este rodul unei alte naturi. »P�catul în firea p�mânteasc�« (Romani 8, 3) este 
r�d�cina tuturor p�catelor cre�tinului. Dar el a fost eliberat de puterea lui �i prin 
Duhul poate s� nu-i mai fac� poftele, s� se bucure în Domnul �i s� asculte de 
Dumnezeu. Dar el nu trebuie s� uite c� în el este carnea (sau: firea p�mânteasc�), �i 
nu trebuie s� se încread� în ea nici m�car o clip�.  
   Deosebit de important în aceast� privin�� este s� ne ferim de obiceiurile vechi. Dac� 
am primit pacea, sau am primit lumin� cu privire la pozi�ia noastr� minunat� de 
cre�tin, sau despre caracterul adev�rat al Adun�rii, deseori uit�m c� deprinderile 
noastre au venit din starea noastr�. În timpul în care Duhul Sfânt nu este întristat 
(Efeseni 4, 30), �i de aceea poate s� fac� s� lucreze asupra sufletului nostru întreaga 
putere a adev�rului redescoperit, aceste deprinderi au putere mic� în via�a noastr�. 
Dar când prima prospe�ime a trecut, ele î�i redobândesc u�or influen�a lor rea. 
   În afar� de locul acesta, cuvântul grecesc pentru »s� nu te la�i târât« (textual: a se 
potrivi) se mai folose�te în Noul Testament în versetul »S� nu v� potrivi�i chipului 
veacului acestuia, ci s� v� preface�i prin înoirea min�ii voastre« (Romani 12, 2). Din 
aceasta rezult� clar în�elesul acestui cuvânt. Prezentarea noastr� la exterior, a�a cum 
se arat� ea în gândire, în vorbire, în comportare �i stilul de via��, în felul în care lu�m 
decizii �i folosim lucrurile, deci în toate „formele” în care noi ne facem cunoscut în 
afar�, trebuie s� fie în concordan�� cu ceea ce noi suntem l�untric. 
   »Dac� este cineva în Hristos, este o f�ptur� nou�. Cele vechi s-au dus: iat� c� toate 
lucrurile s-au f�cut noi« (2 Corinteni 5, 17). Sunt acelea�i cuvinte care se folosesc în 
leg�tur� cu starea ve�nic� (Apocalipsa 21, 4 �i urm�toarele). Aceasta dovede�te c� noi 
suntem deja acum lega�i cu lucrurile ve�nice �i prosl�vite. „Forma” noastr� trebuie s� 
rezulte din ele �i s� fie în concordan�� cu ele. În toate trebuie s� se vad� c� noi suntem 
al�i oameni, nu suntem fii ai neascult�rii, ci copii ai ascult�rii. »Poftele de alt� dat�« 
amintesc de »p�catele vechi« (2 Petru 1, 9) �i de »aluatul vechi« (1 Corinteni 5, 8). 
Dorin�a noastr�, dorin�a omului nou, este acum spiritual� – dore�te s� glorifice pe 
Dumnezeu, prin ascultarea de Domnul nostru. Eu cred c� exist� o diferen�� între 
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»poftele de alt� dat�« prezentate aici, �i »poftele firii p�mânte�ti, care se r�zboiesc cu 
sufletul« (1 Petru 2, 11). Cred c� ultimele se pot aplica în general, iar primele se refer� 
mai mult la obiceiurile religioase. Poftele unui om nen�scut din nou nu se îndreapt� 
numai spre lucruri imorale �i grosolane. Sunt caractere care simt nevoia lucrurilor 
religioase. Dar �i acestea rezult� din natura dec�zut�, du�man� fa�� de Dumnezeu, a 
omului. 
   Pentru credincio�ii dintre iudei, c�rora le scria Petru, pericolul era mare, ca s� se 
reîntoarc� la formele p�mânte�ti ale închin�ri lui Dumnezeu. Din Faptele Apostolilor �i 
din mai multe Epistole �tim ce lupt� a dus Pavel împotriva acestui pericol (Faptele 
Apostolilor 15; Galateni 4, 9-11). Chiar �i Petru (Galateni 2, 11) �i Pavel (Faptele 
Apostolilor 21, 26) au c�zut câteodat� sub influen�a lor. »Felul de�ert de vie�uire, pe 
care-l mo�teniser��i de la p�rin�ii vo�tri« (versetul 18) a fost via�a lor religioas�.  Ei au 
fost elibera�i de ea, c�ci numai ce are via��, pentru c� se na�te din via��, poate sta 
înaintea lui Dumnezeu. Când credincio�ii se reîntorc la servicii divine p�mânte�ti, 
atunci se reîntorc la ceva mort. Iudaismul a posedat de la Dumnezeu Însu�i forme �i 
slujbe prescrise, dar el era mort. El era în leg�tur� cu omul firesc de pe p�mânt �i era 
adaptat la el. De aceea citim în Epistola c�tre Evrei despre cur��irea de faptele moarte, 
ca s� slujim Dumnezeului Celui viu (Evrei 9, 14). Cele mai multe biserici imit� sistemul 
iudaic. Dac� modelul, care a fost dat de Dumnezeu, este mort, ce trebuie atunci s� fie 
imita�ia? 
   Dar �i noi suntem expu�i aceluia�i pericol! Cât de des vedem la fra�i obiceiurile �i 
felul de gândire al vie�ii lor religioase de odinioar�! �i dac� �i noi facem ceva, pentru c� 
noi sau al�ii au f�cut odinioar� tot a�a, nu este acela�i lucru? În acest caz nu ia na�tere 
din exerci�ile spirituale ale inimii, care este în p�rt��ie cu Domnul �i este înv��at� de 
El. Poate s� ia na�tere un „fel de comportare al fra�ilor” sau „o înv���tur� a fra�ilor”, 
care este moart�! 
 
»când era�i în ne�tiin��« 
 
   La iudeii era o p�rere fix�, c� p�gânii erau ne�tiutori. Dar Domnul (Ioan 3, 10 �i 
urm�toarele; Marcu 12, 24) �i mai târziu ucenicii (Faptele Apostolilor 3, 17) au dovedit 
c� �i iudeii erau tot a�a. Exista cel mult o diferen�� gradual�. Acolo unde nu se vede 
adev�rata lumin� �i adev�rata dragoste (Ioan 1, 5) �i Dumnezeu nu este cunoscut ca 
marele D�t�tor (Ioan 4, 10), acolo nu exist� o adev�rat� cunoa�tere a lui Dumnezeu.  
   Petru spune aceasta aici, ca s� le arate adev�rata lor stare înaintea lui Dumnezeu. 
Dar cuvântul în sine vorbe�te despre o necunoa�tere, despre ceva, care de fapt este 
prezent, dar nu este observat sau cunoscut (Efeseni 4, 17-19; Faptele Apostolilor 17, 
30). În limba greac� cuvântul »ne�tiin��« este înso�it de articol, �i prin aceasta se arat� 
c� este vorba de cunoscuta ne�tiin�� mare. Este legat� de neb�garea de seam�, de 
aceea ne�tiutorii sunt responsabili �i vinova�i. 
   Dac� aceasta era starea din care veneau poftele lor de odinioar�, cât de nepotrivite 
erau acestea acum pentru ei, c�ci ei aveau ungerea din partea Celui sfânt �i �tiau toate 
lucrurile (1 Ioan 2, 20)! 


