Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 1, 15-17 – H. L. Heijkoop
Capitolul 1 versetul 15 i 16: C ci dup cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fi i i
voi sfin i în toat purtarea voastr . C ci este scris: „Fi i sfin i, c ci Eu sunt
sfânt.”«
Acesta este un cuvânt serios pentru cre tini i aten ioneaz cu privire la o umblare
foarte atent . i Dumnezeul nostru este un foc mistuitor (Evrei 12, 29). S ne gândim
foarte serios, Cine este Cel ce ne-a mântuit!
Aceasta ne va conduce la o aten ie m rit în umblarea noastr , ca s nu p c tuim
împotriva Lui. Serafimii î i acopereu fe ele cu dou aripi (Isaia 6), în timp ce strigau:
»Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul o tirilor! Tot p mântul este plin de m rirea Lui«
Picioarele lor sfinte i curate nu erau curate în ochii lor în prezen a sfin eniei
Domnului.
Isaia strig : »Vai de mine! Sunt pierdut, c ci sunt un om cu buze necurate, locuiesc
în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, i am v zut cu ochii mei pe Împ ratul,
Domnul o tirilor.«
Când Israel a fost eliberat din Egipt i Dumnezeu voia s locuiasc în mijlocul lor
(Exodul 40), El le-a dat instruc iuni cum s tr iasc
i cum trebuie s fie tab ra lor.
Dac vom citi capitolul din care s-a citat versetul »Fi i sfin i, c ci Eu sunt sfânt!«,
atunci va l sa o impresie adânc în noi faptul c pentru toate instruc iunile Sale
Dumnezeu d ca motiv: »Eu sunt DOMNUL« (Leviticul 11, 44; 19, 2; 20, 7,26). În
Leviticul 19 se întâlne te acest motiv de 17 ori.
Dac deja pentru Israel, care a fost adus numai într-o leg tur exterioar cu
Dumnezeu (Evrei 9, 10), era necesar o astfel de sfin enie, cât de necesar este ea
atunci pentru noi! Ca i copii ai Lui noi am fost adu i într-o leg tur spiritual , intim ,
cu Dumnezeu i în imediata Lui apropiere. Dac se spune c Dumnezeu este lumin , i
în El nu este deloc întuneric, se spune imediat dup aceea c noi trebuie s umbl m în
lumin (1 Ioan 1, 5,7). Sfin enia care este necesar pentru fiecare care se apropie de
Dumnezeu este cu atât mai mare cu cât e ti mai aproape de El.
Fiecare om care este curat i ordonat, va cere aceasta i de la casa lui i de la mediul
în care se afl . S fie oare Dumnezeu singurul care nu are acest drept? El vrea s fie
sfin it în aceia care se apropie de El. »Urm ri i pacea cu to i i sfin irea, f r care
nimeni nu va vedea pe Domnul« (Evrei 12, 14).
Aici nu este vorba de pozi ia noastr înaintea lui Dumnezeu. În aceast privin
suntem sfin i, a a cum am v zut în versetul 2. Dar aici în Evrei 12 este vorba de
sfin irea practic în umblarea noastr . Noi trebuie s realiz m în practic ce am
devenit prin na terea din nou lucrat de Duhul Sfânt în ceea ce prive te pozi ia
noastr . La na terea din nou, Duhul Sfânt ne-a pus deoparte din lume i din p cat, ca
s fim numai pentru Dumnezeu. Via a noastr practic trebuie s fie în concordan cu
aceasta. Dac nu este a a, atunci nu putem avea p rt ie practic cu Domnul. Nimeni,
care nu urm re te sfin enia, nu va vedea pe Domnul (Evrei 12, 14).
Tocmai în aceast epistol , în care se vorbe te accentuat despre sfin enia noastr
potrivit cu pozi ia noastr , i unde noi suntem numi i »o preo ie sfânt « (capitolul 2, 5),
se vorbe te cu acela i accent despre datoria de a avea o sfin enie practic , a a cum
g sim în epistola c tre Evrei, unde noi avem intrare liber în Locul Preasfânt.
Cuvântul grecesc pentru »fi i« este forma aorist de porunc . Nu este o rug minte, ci o
porunc , i arat totodat cât de sfin i trebuie s fim noi. Cuvintele »... dup cum Cel
ce v-a chemat este sfânt ...« se pot traduce i astfel: »... în concordan cu Cel Sfânt,
care v-a chemat ...«. A a traduce de exemplu W. Kelly, Greydanus, van Nes, Alford,
Vincent, Wuest i al ii. Prin aceasta se scoate mai mult în eviden
seriozitatea
aten ion rii.
Aceast sfin enie trebuie s fie »în toat purtarea«, deci în toat via a noastr , în toate
formele ei de exprimare i de prezentare, f r nici o excep ie.
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Capitolul 1 versetul 17: i dac chema i ca Tat pe Cel ce judec f r p rtinire
pe fiecare dup faptele lui, purta i-v cu fric în timpul pribegiei voastre;
În versetele 15 pân la 18 ne sunt prezentate trei lucruri care în sfin enie i fric
trebuie s dea na tere la o stare bun în noi. Trebuie s fim sfin i, deoarece Dumnezeu,
în a c rui apropiere am fost adu i, este sfânt (versetele 15 i 16). Deoarece Dumnezeu
ca Tat judec , - adic , domne te i pedepse te -, f r s priveasc la înf i area
persoanei, atunci trebuie s umbl m cu fric în timpul pelerinajului nostru (versetul
17). În al treilea rând trebuie s ne gândim la pre ul care a fost pl tit pentru
r scump rarea noastr : »sângele scump al lui Hristos, Mielul f r cusur i f r
prihan « (versetele 18 i 19). Sângele lui Hristos m-a r scump rat. Tat l m pedepse te
dup faptele mele. i Dumnezeu este sfânt.
Cuvântul »dac « nu înseamn aici, c nu este sigur, c aceia, c rora Petru le-a scris,
chemau pe Judec torul ca Tat . Cuvântul grecesc red în contextul în care st aici („ei”
cu indicativ – forma realit ii), c este pe deplin sigur i este motivul pentru ceea ce
urmeaz . Am putea s exprim m i în felul urm tor: „Dac chema i ca Tat pe Acela,
a a cum face i i pentru c o face i, atunci ...”. Cuvântul grecesc »dac « din capitolul 3,
13 nu este acela i cuvânt („eán” cu conjunctiv - form posibil ); acest cuvânt red
numai o posibilitate.
Unul din semnele caracteristice ale cre tinismului este c Dumnezeu este chemat ca
Tat . Cine nu face aceasta, acela nu se afl pe pozi ia cre tin . Prin aceasta nu în eleg
rostirea cu buzele a numelui de Tat , ci cu inima, - con tien a c avem voie s venim la
El ca i copii ai S i i c El ca Tat ne iube te. Aceasta nu este paternitatea general a
lui Dumnezeu peste to i oamenii ca i creaturi ale Lui, c rora El le-a insuflat duhul de
via (Luca 3, 38; Geneza 2, 7; Efeseni 4, 6). Aceast paternitate o g sim în Faptele
Apostolilor 17, 28-29. Aici, la Petru, i în toate celelalte locuri din epistole – cu excep ia
Efeseni 4, 6 -, atunci când Dumnezeu este numit »Tat «, se în elege rela ia deosebit în
care Dumnezeu st fa de aceia care au devenit copiii Lui pe baza lucr rii Domnului
Isus pentru ei i a lucr rii Duhului Sfânt în ei.
Lui Avraam, Isaac i Iacov, care aveau f g duin ele, dar care locuiau în corturi ca
str ini în ara pe care Dumnezeu le-a promis-o, s-a descoperit Dumnezeu ca Cel
Atotputernic (Geneza 17, 1; 28, 3; 35, 11; Exodul 6, 2-4). Prin acest Nume i-a asigurat
c f g duin ele se vor împlini.
Poporului Israel i S-a descoperit ca Domnul, Jehova, Cel ve nic, Cel neschimb tor
(Exodul 3, 14; 6, 26). El era St pânul lor care nu se schimb : Acela i ieri, ast zi i în
ve nicie (Deuteronom 32, 39; Evrei 13, 8).
Dar nou , care credem în Domnul Isus în timpul repudierii Lui, Dumnezeu ne-a
devenit Tat , dup sfatul lui ve nic. Noi suntem copii i fii ai lui Dumnezeu (Efeseni 1,
5; 1 Ioan 1, 1-3; Romani 8, 14).
Când Domnul Isus a fost aici pe p mânt, El a descoperit ucenicilor S i Numele
Tat lui (Ioan 17, 6). Dar abia dup ce a înf ptuit lucrarea Sa minunat la cruce, unde
a rezolvat pentru totdeauna problema p catelor i a p catului i unde Dumnezeu a fost
prosl vit peste toate, i dup ce prin puterea lui Dumnezeu a fost înviat dintre cei mor i
(Efeseni 1, 20), a luat pe ucenicii S i la Sine i i-a a ezat în pozi ia Sa minunat ca Cel
Înviat (Ioan 20, 17). El a prosl vit pe Dumnezeu la cruce, a a cum Dumnezeu nu a fost
niciodat prosl vit, i nici nu va mai fi prosl vit. Dreptatea lui Dumnezeu a înviat pe
Acela care a înf ptuit lucrarea, i I-a dat r splata, care a cerut-o (Ioan 17, 4 i
urm toarele). Dar El a prosl vit pe Dumnezeu în timp ce f cea lucrarea pentru
r scump rarea noastr . Acum El ne-a în l at în pozi ia minunat pe care I-a dat-o
Tat l în baza lucr rii f cute pentru noi (Ioan 17, 22-23). »M sui la Tat l Meu i Tat l
vostru, la Dumnezeul Meu i Dumnezeul vostru.« Când Dumnezeu Î i pune pecetea pe
cineva care crede, prin aceea c Duhul Sfânt Î i face locuin a la el (Efeseni 1, 13),
atunci Acesta îl face pe credincios con tient de pozi ia lui. »A i primit un Duh de înfiere,
care ne face s strig m: „Ava, adic : Tat !« (Romani 8, 15).
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» i pentru c sunte i fii, Dumnezeu ne-a trimis în inim Duhul Fiului S u, care
strig : „Ava”, adic „Tat !”« (Galateni 4, 6).
Aici nu se spune categoric, c Tat l judec , ci c Acela, pe care Îl chem m ca Tat ,
judec . Dumnezeu judec . Acest Dumnezeu care judec este Tat l nostru. Dar
dragostea divin nu mic oreaz niciodat sentimentul nostru fa de lumina divin .
Dimpotriv , îl consolideaz foarte mult.
Dumnezeu ne-a chemat prin harul S u, i noi Îl numim Tat . Dar ca Tat , ca i Cap
al familiei Lui, c reia noi apar inem, El trebuie s conduc casa Sa. Ca Tat , în
autoritatea Sa fa de copiii S i, exercit judecata; El trebuie s -i pedepseasc , dac ei
nu umbl a a cum se cuvine acelora care au devenit p rta i naturii divine (2 Petru 1,
4).
Deci, tocmai pentru c avem un Tat , trebuie s existe i o judecat a Tat lui.
Tocmai pentru c El ne iube te i are interese personale adânci pentru noi, ia seama la
noi, la tot ce facem i cu ce ne preocup m. El a num rat perii capului nostru, i
niciunul din ei nu cade f r voia Sa. El observ gândurile i sim mintele inimii
noastre, da, chiar i izvoarele din care ele vin (Evrei 4, 12)! Totul este gol i descoperit
înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face (Evrei 4, 13).
O face din dragoste i interes pentru noi. El dore te ca la noi s nu se g seasc
lucruri d un toare (Psalmul 139, 24), ci ca noi s mergem pe drumul nostru în
p rt ie cu El i cu Domnul Isus. Numai atunci suntem ferici i, numai atunci aducem
mult road . De aceea ne pedepse te, ca s ne fac s ne judec m singuri cu privire la
ceea ce nu este bun, sau ca s ne p zeasc de lucrurile gre ite. El nu gre e te
niciodat , a a cum probabil se poate întâmpla la p rin ii no tri p mânte ti (Evrei 12,
5-11). El ne cur e te, ca astfel s aducem mai mult road (Ioan 15, 2).
Dar aceasta este necesar i pentru c Tat l nostru este Dumnezeul cel sfânt. El este
lumin , i în El nu este nici-un întuneric (1 Ioan 1, 5). Este prea sfânt, ca s poat
vedea p catul. De aceea El trebuie s judece în noi tot ce nu este în concordan cu
aceast lumin . Înv
m c dac Dumnezeu în harul S u are un loc unde oamenii pot
locui la El, în mod necesar acest loc este un loc sfânt (Betel – Casa lui Dumnezeu)
(Geneza 28, 17;35, 1-7).
Dac în elegem aceste dou motive pentru care El judec , nu suntem noi
mul umitori pentru judecat ? Nu ne vom ruga noi atunci: »Prime te cu bun voin
cuvintele gurii mele, i cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea i Izb vitorul meu!«
(Psalmul 19, 14) i: »Cerceteaz -m , Dumnezeule, i cunoa te-mi inima! Încearc -m ,
i cunoa te-mi gândurile! Vezi dac sunt pe o cale rea, i du-m pe calea ve niciei!«
(Psalmul 139, 23-24). Atunci va fi rod în inima noastr , nu cu privire la judecata
ve nic , ci rod, c nu-L vom mai întrista i nu-L vom mai determina s ne judece.
Este bine s observ m c cuvântul »judec « este la prezent. Aici nu se vorbe te
despre o judecat viitoare, ci de o judecat în timpul de acum.
Cu siguran Dumnezeu va judeca cândva pe to i. Dar El o va face atunci prin Fiul
S u. Tat l nu judec pe nimeni, ci toat judecata a încredin at-o Fiului (Ioan 5, 22; 2
Timotei 4, 1). Dumnezeu Fiul a devenit Om, ca Om a ocupat locul cel mai de jos i a
murit de cea mai ru inoas moarte (Filipeni 2, 5-11).
De aceea El singur va face judecata, i o va face în pozi ia la care S-a smerit: ca Om
(Ioan 5, 27; Faptele Apostolilor 17, 31)!
Toate judec ile decisive se vor face de El. Dar Tat l pedepse te copiii S i în via a lor
pe p mânt, ca s nu fie condamna i odat cu lumea (1 Corinteni 11, 32). Este în
leg tur cu »timpul pribegiei voastre«.
Expresia »f r p rtinire« este traducerea unui singur cuvânt grecesc, care se
întâlne te numai aici în Noul Testament i înseamn textual: „s nu iei în considerare
fa a cuiva«. Probabil a fost preluat din ebraica Vechiului Testament. Cuvinte înrudite se
g sesc în Faptele Apostolilor 10, 34; Romani 2, 11, Iacov 2, 1.
Sentin a pe care o dau oamenii este influen at de lucrurile exterioare (1 Samuel 16,
7; Iacov 2, 1-3; Exodul 23, 2-8). Suntem înclina i s judec m lucrurile persoanelor pe
care le simpatiz m altfel decât al acelora pe care nu-i agreem. Personalitatea,
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caracterul, pozi ia social sau spiritual , i multe alte lucruri au influen
asupra
sentin ei pe care o d m. La Dumnezeu nu este a a (Matei 22, 16; Luca 20, 21). El vede
totul în adev rata lumin
i judec dup lucrarea fiec ruia, f r s scuze, ci,
dimpotriv , cu o judecat mai aspr pentru aceia care s-au apropiat mai mult de El
decât pentru ceilal i. Aceasta este o aten ionare care d o lovitur mândriei noastre i
înc p ân rii inimii noastre i ne men ine în con tien a c în fiecare clip avem a face
cu Unul care ur te p catul, dar care, ca copil al Lui, m iube te. Este o mare gre eal
s presupui c principiile conducerii morale a lui Dumnezeu s-au schimbat, deoarece
m rturia lui Dumnezeu în cre tinismul zilelor noastre este alta decât în iudaism.
Principiile sunt ast zi acelea i ca în timpurile trecute. Nici un israelit din timpurile de
odinioar
i nici unul din noi nu se poate împotrivi Cuvântului sau c ilor lui
Dumnezeu f r ca s aib parte de disciplinare. Noi avem desigur mai mult lumin ,
dar prin aceasta responsabilitatea noastr a devenit mai mare (Luca 12, 47 i
urm toarele).
De aceea trebuie s umbl m cu fric în timpul pribegiei noastre pe p mânt. Nu este
frica cu privire la mântuire sau la ve nicie. Dimpotriv , c ci în versetul care urmeaz
se spune, c noi tim c am fost r scump ra i. Tocmai aceast siguran face inima
apt s fie condus de frica de Domnul. Noi intr m cu deplin libertate în Locul
Preasfânt (Evrei 10, 19,22). Acolo, în prezen a lui Dumnezeu, nu avem nici-o fric , c ci
dragostea des vâr it – dragostea Sa des vâr it – alung frica (1 Ioan 4, 18). Dar în
afara Locului Preasfânt – în via a aici în pustie – în inutul domniei lui Dumnezeu este
corect i necesar s ne temem de Dumnezeu. tim de ce suntem în stare, i ne temem.
Dorim s fim pl cu i Tat lui i ne temem de tot ce Îl întristeaz . Este o fric divin ,
sfânt , care merge împreun cu con tien a i savurarea dragostei Tat lui, da, care este
de nedesp r it legat cu ea.
Cât de pu in întristare, cât de pu in pedeaps ar fi necesar din partea Tat lui,
dac am poseda mai mult din aceast fric ! De îndat ce încet m s ne temem, c dem.
Atât timp cât ne temem, r mânem p zi i (1 Corinteni 10, 12 i urm toarele). Corintenii
au pierdut aceast fric atât de mult, c a trebuit s li se aduc aminte c faptul c în
mijlocul lor erau a a de mul i slabi i bolnavi i nu pu ini erau cei care au adormit, era
judecata Tat lui, »ca s nu fie osândi i odat cu lumea« (1 Corinteni 11, 30-32).
În Psalmul 107 se prezint domnia lui Dumnezeu peste poporul S u i peste to i
oamenii, i ea este numit »bun tate«. De patru ori avem acolo refrenul: »O, de ar l uda
oamenii pe Domnul pentru bun tatea Lui i pentru minunile Lui fa de fiii oamenilor!«
Încheierea spune: »Cine este în elept, s ia seama la aceste lucruri i s fie cu luare
aminte la bun t ile Domnului«. Psalmul 111, care este plin de adorare i de team
sfânt , se încheie cu cuvintele: »A trimes poporului S u izb virea, a a ezat leg mântul
S u în veci; Numele Lui este sfânt i înfrico at. Frica de Domnul este începutul
în elepciunii; to i cei ce o p zesc, au o minte s n toas , i slava Lui ine în veci.«
Psalmul care urmeaz (Psalmul 112, 1) continu cu cuvintele: »Ferice de omul care se
teme de Domnul.« În Proverbele nu este numai confirmat constatarea din Psalmul
111: »Frica de Domnul este începutul în elepciunii« (Proverbele 1, 7), ci acolo se spune
chiar: »Ferice de omul care se teme neîncetat« (Proverbele 28, 14). i în opozi ie cu
aceasta se spune în continuare: »dar cel ce- i împietre te inima cade în nenorocire.«
»Cel neprih nit îndr zne te ca un leu tân r« (Proverbele 28, 1). El posed curaj s
biruie totul, ca s aib o con tiin curat înaintea lui Dumnezeu. Teama de Domnul îi
d putere, dac este nevoie, mai bine s sufere rugul decât s p c tuiasc împotriva
Lui.
În greac nu spune: »umbla i cu fric «, ci: »umblând cu fric «. Aceasta arat c
accentul trebuie pus pe »fric «. Cuvântul »umbla i« (sau: »purta i-v «) este sub forma de
porunc . Deci este o porunc , ca s umbli cu fric , nu este ceva l sat la bunul nostru
plac.
Cât timp s facem aceasta? – Atâta timp cât suntem pe acest p mânt. Suntem aici ca
str ini lega i cu Mântuitorul repudiat. Cuvântul grecesc pentru str ini înseamn în
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primul rând „a locui la un altul, sau lâng un altul”; din aceasta s-a dezvoltat gândul
locuirii ca str in f r drept de cet enie, sau f r drept de a locui.
Când vom p r si p mântul acesta, fie c va veni Domnul, sau vom adormi, nu va mai
fi nevoie s ne purt m cu fric . În casa Tat lui i în Paradis nu mai sunt ispite, i nici
carnea nu mai este acolo. Acolo nu ne vom mai abate niciodat i nu vom mai întrista
pe Domnul i pe Tat l. Acolo Tat l nu va mai trebui s ne pedepseasc . Bucuria
ve nic va fi partea noastr acolo. Fac Domnul s avem cât mai curând parte de ea!
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