Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 1, 18-21 – H. L. Heijkoop
Capitolul 1 versetele 18 i 19: c ci ti i c nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau
cu aur, a i fost r scump ra i din felul de ert de vie uire, pe care-l mo teniser i
de la p rin ii vo tri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul f r cusur i f r
prihan .«
Forma acestor propozi ii arat c aceste versete sunt legate de cele anterioare, da, c
ele constituie fundamentul lor. Tocmai mâtuirea i pre ul scump care a fost pl tit
pentru ea sunt motivele pentru care s umbl m cu fric .
Cuvântul grecesc pentru cunoa tere (eidotes) nu vorbe te despre calea pe care se
ob ine aceast cunoa tere, ci numai despre cunoa terea îns i, dar despre o
cunoa tere con tient , sigur . Mai întâi este necesar cunoa terea mântuirii, i ea
constituie premiza pentru a avea parte de mântuire; aici îns este vorba de realizarea
l untric a mântuirii proprii prin Duhul Sfânt.
Despre noi se spune i c am fost cump ra i (1 Corinteni 6, 19-20). Dar a fi eliberat
înseamn mult mai mult decât a fi cump rat. A fi cump rat înseamn numai c noi neam schimbat st pânul. Hristos a cump rat lumea (Matei 13, 44) i prin aceasta i pe
fiecare om care locuie te pe p mânt. Acum oamenii nu-L recunosc ca Domn al lor (2
Petru 2, 2). Cândva vor fi constrân i s-o fac (Filipeni 2, 11). Dar noi, copiii lui
Dumnezeu, am fost nu numai cump ra i, ci i elibera i. Am fost într-o stare care a
f cut necesar salvarea. Am fost, a a cum spune un alt apostol, »f r putere, f r
Dumnezeu, p c to i, du mani ai lui Dumnezeu« (Romani 5, 6-10). Dar am fost elibera i
din aceast stare, de sub puterea Satanei, a lumii, a p catului i a mor ii, i am fost
adu i în starea deplinei libert i, nu o libertate pentru carne, ci pentru a sluji lui
Dumnezeu i de a savura tot ce ne-a dat El.
Eliberarea este v zut aici în leg tur cu umblarea noastr . Umblarea noastr nu
este numit f r Dumnezeu, sau necurat , cu toate c principial a a a fost. Era o
umblare de art , mo tenit de la p rin i. Cuvântul »p rin i« nu este înso it de articol,
c ci nu este vorba de anumi i p rin i, ci este redat caracterul umbl rii. Era o umblare
conform tradi iilor i obiceiurilor, pe care ei le-au preluat de la p rin ii lor. Se vede i
prin aceasta c scrisoarea a fost adresat credincio ilor iudei.
Obiceiurile pot fi bune; dar dac nu iau na tere dintr-o leg tur vie cu Dumnezeu,
nu au nici o valoare pentru El. A umbla a a, cum au umblat p rin ii no tri, numai
pentru c a a au umblat ei, nu este nimic altceva decât tradi ie f r via . Dumnezeu
caut sinceritatea inimii. O umblare conform tradi iei, dup obiceiurile mo tenite,
oricât de bune ar fi ele în ele îns i, este o umblare de art . Ea nu are nici o int
i
nici un rezultat. i dac aceasta este valabil pentru noi, cu cât mai mult atunci pentru
iudei, care tr iau dup prescip iile rabinice foarte bine detaliate i prelucrate. Dac , de
exemplu, citim Talmudul, vedem c toate aceste prescrip ii sunt numai semne ale
desp r irii lor de Dumnezeu.
Niciuna dintre aceste prescrip ii meticuloase i câteodat frivole poate înv a pe
cineva cu privire la Dumnezeu, al C rui Nume este legat cu aceste lucruri (Marcu 7, 113). Ele constituie numai un jug imposibil de purtat, a ezat pe gâtul tuturor celor care i
se supun (Matei 23, 4,15).
Cuvântul lui Dumnezeu spune c cele dou sprezece semin ii slujesc necurmat zi i
noapte lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 26, 7), i c au râvn pentru Dumnezeu
(Romani 10, 2), i aceasta chiar dup repudierea Domnului. Orice iudeu sincer slujea
lui Dumnezeu. Dar nu slujea potrivit cu gândurile lui Dumnezeu, ci dup mo tenirea
primit de la p rin i i cu o râvn f r pricepere (Romani 10, 2b; Isaia 29, 13). De
aceea umblarea lor era de art , f r int i f r rezultat, i de aceasta trebuiau s fie
elibera i.
Dar eliberarea dintr-o stare moral cu consecin e pentru rela ia dintre Dumnezeu i
creaturile Sale nu poate fi ob inut prin lucruri materiale, care sunt trec toare; nici
m car prin argint sau prin aur, materialele cel mai pu in trec toare, cu toate c aceste
metale sunt folosite în Scriptur ca simboluri al lucrurilor cere ti, ve nice. F r v rsare
de sânge nu exist iertare de p cate (Evrei 9, 22). i chiar în simbolurile Vechiului
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Testament este folosit argintul ca pre de eliberare, dar numai »ca s nu fie lovi i de nici
o urgie, cu prilejul num r torii« (Exodul 30, 11-16; 38, 25-28). Era pre ul pl tit pentru
a sta sub protec ia Domnului. Dar eliberarea real , chiar i cea temporal , se poate
ob ine numai prin v rsare de sânge, prin sângele unui Miel f r cusur (Exodul 12).
Argintul prezint în simbolurile Scripturii caracterul i valoarea pre ului care trebuia
pl tit ca s fim adu i în apropierea lui Dumnezeu i s st m sub protec ia Lui, f r s
mai trebuiasc s ne temem de judecat . Ce tablou minunat al sângelui Domnului
Isus. Cum îndreapt el inimile noastre spre dragostea Sa, care L-a determinat s
pl teasc un astfel de pre pentru mântuirea noastr ! Aurul vorbe te despre slava i
dreptatea divin . Aurul curat vorbe te despre ceea ce este, i ce a fost Domnul, atunci
când a fost aici pe p mânt. Dac nu este înso it de expresia »curat«, atunci este i un
tablou a ceea ce am primit noi pe baza lucr rii Sale i prin harul lui Dumnezeu (Exodul
25, 11 i urm toarele).
Dar oricare ar fi lucrurile pre ioase despre care vorbesc simbolurile, simbolurile nu
sunt »înf i area adev rat a lucrurilor« (Evrei 10, 1; 9, 23). Cine ar putea fi în stare s
exprime valoarea sângelui lui Hristos? Sângele este pre ios în ochii lui Dumnezeu, c ci
în sânge este via a (Leviticul 17, 11). De aceea Dumnezeu a interzis de la început, ca
sângele s fie consumat (Geneza 9, 4). »F r v rsare de sânge nu exist iertare de
p cate« (Evrei 9, 22); c ci dreptatea lui Dumnezeu cere via pentru via ! Dar râurile
de sânge care au curs din animalele aduse ca jertf de isp ire înainte de lucrarea de la
cruce nu au putut s mântuiasc nici m car pe un singur om (Evrei 10, 4) i tot a a de
pu in poate un frate s r scumpere pe fratele s u (Psalmul 49, 7-8).
Dar aici g sim sânge care face r scump rare. Prin el am fost noi r scump ra i
(Efeseni 1, 7). Con tiin a noastr a fost cur it prin el de faptele moarte, ca s slujim
Dumnezeului cel viu (Evrei 9, 14). Noi am fost nu numai apropia i prin sânge (Efeseni
2, 13), ci el a f cut i pace (Coloseni 1, 20), i prin puterea lui am fost socoti i
neprih ni i (Romani 5, 9).
Da, sângele cur e te de orice p cat (1 Ioan 1, 7). Noi am fost adu i în lumin i prin
aceasta într-un loc unde domne te puterea sângelui i unde sângele ne p ze te
necontenit.
A a cum se întâlne te foarte des în epistol , i aici nu se folose te articolul. Este ca i
cum Duhul Sfânt ar vrea s ne arate cât de pre ios este sângele. Nu a fost necesar tot
sângele Domnului Isus, numai pu in din el a fost suficient pentru mântuirea noastr .
Prin faptul c Dumnezeu a v zut sângele, a putut s treac cu vederea p catele
dinainte de cruce (Romani 3, 25). To i cei care vor locui cândva în cerul nou i pe
p mântul nou, vor fi acolo pe baza sângelui. Acest cer nou i acest p mânt nou vor fi
tot numai pe baza sângelui (Coloseni 1, 20). Cum pre uim noi sângele Domnului Isus,
prin care am fost mântui i?
În mod obi nuit Cuvântul lui Dumnezeu nu folose te accentu ri ale expresiilor, i
absolut deloc când este vorba de Domnul Isus. Îns aici Dumnezeu nume te sângele
Domnului Isus scump, ca astfel noi s
tim cum îl pre uie te El. Acest sânge, scump
pentru El, l-a pl tit pentru r scump rarea noastr (Faptele Apostolilor 20, 28). Aceasta
ne face s vedem valoarea pe care noi am avut-o i o avem pentru Dumnezeu. Putem
noi s în elegem c astfel de creaturi, cum suntem noi, pot avea o astfel de valoare
pentru El? Eu nu pot în elege. Dar ce explozie de bucurie se ridic din inima noastr ,
dac ne l s m p trun i de astfel de gânduri.
... Mielul f r cusur i f r prihan
Nu s-au gândit credincio ii iudei, atunci când li s-a adus aminte de sângele scump al
lui Hristos, prin care au fost r scump ra i, la prescrip iile i practicile care erau în
leg tur cu istoria lui Israel? Duhul Sfânt vrea ca ei s se gândeasc la acestea, ca
astfel s poat în elege mai bine tablourile Vechiului Testament, ca s recunoasc c
ele au fost împlinite în Hristos. i în felul acesta, prin tablouri s vad mai bine i s
în eleag mai mult diversitatea slavei Persoanei i lucr rii Domnului.
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Dar de ce Duhul Sfânt prezint de mai multe ori în Noul Testament pe Domnul ca
Miel i Îl compar cu un Miel (Ioan 1, 29,36; Apocalipsa 5, 6), când în Vechiul
Testament sunt diverse animale care prezint pe Domnul în lucrarea Sa pe cruce? Da,
în marea zi a isp irii (Leviticul 16), care prezint cel mai clar i cel mai detaliat
lucrarea de isp ire, atât pentru noi cât i pentru poporul Israel, nu vedem nici un
miel, ci un vi el, un ap i un berbece. Eu cred c o compara ie exact a jertfelor din
Vechiul Testament dau r spunsul la întrebare.
Dac citim de la Exodul 12 i pân la Numeri 29 vom vedea c de cele mai multe ori
pentru jertfa arderii de tot trebuiau lua i miei. Dac erau alte animale, atunci erau
jertfe de bun voie, care nu prezentau crucea, ci erau o aducere aminte a crucii printro persoan , sau de c tre întreaga adunare (Leviticul 1; Numeri 29). Dimpotriv , pentru
jertfa pentru p cat trebuiau luate alte animale. i dac era permis s se ia un miel,
atunci era în mod obi nuit o amintire despre cruce, de exemplu a unuia din popor, care
a p c tuit i a c rui p rt ie cu Dumnezeu trebuia restabilit (Leviticul 4, 32; 5, 6). În
general noi ne gândim la jertfa pentru vin
i pentru p cat, atunci când ne gândim la
lucrarea Domnului Isus. El a purtat p catele noastre în trupul S u pe lemn (1 Petru 2,
24) i El a fost f cut p cat pentru noi (2 Corinteni 5, 21). Acum nu mai exist pentru
noi nici o judecat . Dar oricât de minunat i de important ar fi aceasta – este mult sub
gândurile lui Dumnezeu. El nu numai ne-a eliberat de judecat , de sub puterea
Satanei, de lume i de p cat, ci ne-a str mutat în Împ r ia Fiului dragostei Lui
(Coloseni 1, 13). F cu i pl cu i în Preaiubitul (Efeseni 1, 6), suntem binecuvânta i cu
orice fel de binecuvântare spiritual în El. Aceasta nu ne este prezentat în jertfa pentru
vin i pentru p cat, ci în jertfa arderii de tot. În aceasta vedem pe Domnul Isus, »care,
prin Duhul ve nic, S-a adus pe Sine Însu i jertf f r pat lui Dumnezeu« (Evrei 9, 14).
În timp ce a purtat p catele noastre i a fost f cut p cat pentru noi, El a prosl vit pe
Dumnezeu prin ascultare des vâr it (Filipeni 2, 8-9) i prin aceea c El a descoperit
pe Dumnezeu în tot caracterul S u minunat: în adev rul S u, în slava Sa, în dreptatea
Sa i în dragostea Sa. i atunci când Dumnezeu este descoperit, El este prosl vit, c ci
totul în El este slav . i aceasta a f cut Domnul, atunci când a înf ptuit pentru noi
lucrarea de la cruce. De aceea i noi avem parte de toate urm rile minunate ale acestei
lucr ri. i aceasta ne este prezentat în jertfa arderii de tot.
În Noul Testament g sim prezentat tot caracterul ales al lucr rii Domnului i
plin tatea binecuvânt rii care rezult din aceast lucrare. Eu cred c de aceea în Noul
Testament, i aici, Domnul este numit Miel i este comparat cu un miel.
Ce perspectiv se deschidea pentru ace ti credincio i, care cuno teau bine Vechiul
Testament, atunci când au citit acest verset. i ce lume de binecuvânt ri se deschide
înaintea noastr , când citim Vechiul Testament în lumina acestui verset.
Vedem eliberarea poporului lui Dumnezeu de sub puterea Satanei, a lumii i a
p catului prin sângele Mielului (Exodul 12). Vedem moartea Sa pentru noi personal, cu
privire la natura noastr p c toas (Exodul 13, 13; Leviticul 12, 6). Vedem c
Dumnezeu putea s locuiasc în mijlocul poporului S u pe baza mirosului pl cut care
venea de la jertfa mielului sacrificat (Exodul 29, 38-46). i în felul acesta am putea s
continu m. Poate fi altfel decât ca noi s începem deja acum s facem ce vom face în
ve nicie: s l ud m i s ador m Mielul care a fost junghiat (Apocalipsa 5, 6-14)?
Expresia »f r cusur« vorbe te despre ceea ce trebuia s fie Mielul în Sine Însu i
(Leviticul 22, 20-21). El trebuia s fie des vâr it (Exodul 12, 5). Hristos a fost f r
cusur. În El totul era des vâr it. El a fost f r p cat (Evrei 4, 15), f r nimic în natura
i în fiin a Sa care ar fi lezat des vâr irea Lui, sau pe care ochii lui Dumnezeu nu se
puteau odihni cu pl cere. El a fost f r cusur i în umblarea Sa, în gândurile Sale, în
cuvintele i faptele Sale. »El n-a f cut p cat, i în gura Lui nu s-a g sit vicle ug« (1
Petru 2, 22). El nu a cunoscut p catul (2 Corinteni 5, 21). El putea spune: »Tat l nu Ma l sat singur, pentru c totdeauna fac ce-I este pl cut« (Ioan 8, 29).
Dac a trebuit s descopere har, vedem un har care ne cople e te. Dac lucrarea Sa
necesita descoperirea dragostei, vedem o dragoste infinit în toat frumuse ea ei. Dac
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trebuia ca El s fie sfin enia sau adev rul, le vedem în toat des vâr irea lor. Totul a
fost la El des vâr it, i s-a descoperit în chip des vâr it.
Dar El a fost i f r pat . Cu toate c a mers printr-o lume a p catului i necur iei,
da, printr-o lume în care domnea puterea r ut ii i a întunericului, El a r mas Cel
Sfânt i Cel adev rat, Lumina care lumineaz în întuneric. Satana nu a g sit la El nici
un punct de contact pentru ispitele sale (Ioan 14, 30). El putea spune du manilor Lui:
»Cine din voi M poate dovedi c am p cat?« (Ioan 8, 46). Orice om care se atingea de
un lepros devenea prin aceasta întinat (Leviticul 13, 46; Hagai 2, 13-14). Dar când S-a
atins de cei lepro i, El nu S-a întinat, ci lepro ii au devenit cura i (Marcu 1, 40-42). A a
de mare a fost sfin enia Sa.

Capitolul 1 versetul 20: El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, i a
fost ar tat la sfâr itul vremurilor pentru voi,
Un adev r minunat. Aici nu se spune numai c Hristos este din ve nicie, ci c El a
fost cunoscut mai dinainte ca Hristosul, Trimisul lui Dumnezeu, care va înf ptui
lucrarea de mântuire. Mântuirea noastr nu este numai un gând, care a ap rut l-a
Dumnezeu atunci când noi ne-am poc it, i nici atunci când a venit Domnul pe
p mânt, ca s moar , da, i nici dup c derea în p cat, cu toate c atunci Dumnezeu ia f cut-o cunoscut arpelui (Geneza 3, 15). Înainte de întemeierea lumii, în ve nicie,
Domnul Isus a fost cunoscut ca Acela care va veni pe p mânt, ca s înf ptuiasc
lucrarea de r scump rare. Dumnezeu a tiut cum vom fi noi, i El a tiut i cum a fost
Hristos, i cum va fi i ce va face.
Aici nu se spune c Hristos a fost hot rât mai dinainte, ca s devin Mielul lui
Dumnezeu, cu toate c unii traduc a a cuvântul grecesc i unii comentatori leag
aceste gânduri cu aceasta. Dar cuvântul însu i nu spune nimic în sensul acesta, i nu
poate fi tradus a a. i aceste cuvinte las s se vad c pozi ia noastr , pozi ia
Adun rii, este mult mai înalt decât aceea a lui Israel. Israel este un popor p mântesc,
cu binecuvânt ri p mânte ti, i cu un viitor p mântesc. În cer i pe p mântul cel nou
nu va mai fi poporul Israel. Vor fi numai »oameni«, care cu to ii împreun constituie
poporul lui Dumnezeu (Apocalipsa 21, 3).
Hot rârile lui Dumnezeu în leg tur cu timpul binecuvânt rilor depline pentru Israel
i în leg tur cu aceia care sunt în afara poporului Israel, i care vor avea de asemenea
parte de acest timp de binecuvântare (în Împ r ia de o mie de ani), sunt de la
începutul acestui p mânt, »de la întemeierea lumii« (Matei 25, 34; 13, 35; Apocalipsa
13, 8; 17, 8).
Adunarea nu este un popor p mântesc, ci unul ceresc (Filipeni 3, 20).
Binecuvânt rile ei sunt spirituale, i sunt în cer (Efeseni 1, 3). Viitorul ei nu este pe
p mânt, ci în cer, nici m car pe p mântul cel nou, ci în cerul nou (Apocalipsa 21, 1).
Adunarea, potrivit gândurilor lui Dumnezeu, va fi numai o frac iune de secund ,
asemenea unui punct în scurgerea timpului (1 Corinteni 15, 52), adunat pe p mânt,
atunci când vor învia mor ii adormi i în Hristos, i în aceia i clip va intra în Casa
Tat lui (Ioan 14, 3). Înainte de momentul acesta numai o parte din ea a fost i este pe
p mânt. Adunarea este zidit aici ca un Templu sfânt în Domnul (Efeseni 2, 21). De
îndat ce construc ia va fi gata, ea va fi luat i dus în starea ei propriu-zis , i acolo
ea va fi Templul ve nic, »cortul« lui Dumnezeu (Apocalipsa 21, 3). De aceea hot rârile
lui Dumnezeu cu privire la ea nu sunt în leg tur cu crea ia aceasta i cu vremelnicia,
ci cu ve nicia. Cei care îi apar in »au fost ale i înainte de întemeierea lumii« (1 Petru 1,
2; Efeseni 1, 4), i via a ve nic , pe care au primit-o, a f g duit-o Dumnezeu »mai
înainte de ve nicii« (Tit 1, 2), deci înainte de crearea cerului i a p mântului (Geneza 1,
1).
Deoarece Dumnezeu a cunoscut pe Hristos ca Miel al lui Dumnezeu, a putut s
treac cu vederea p catele care au fost înf ptuite înainte de cruce (Romani 3, 25). Dar
pentru ca noi s cunoa tem pe Hristos, i prin El pe Dumnezeu ca Marele D t tor (Ioan

4

Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 1, 18-21 – H. L. Heijkoop
4, 10), i astfel s primim mântuirea, El a trebuit s fie descoperit. i »Dumnezeu a fost
descoperit în trup« (1 Timotei 3, 16), i tot a a se spune: »Cuvântul S-a f cut trup, i a
locuit printre noi« (Ioan 1, 14). Hristos a venit pe p mânt ca Miel al lui Dumnezeu, ca
s înf ptuiasc lucrarea de r scump rare i prin aceasta s descopere pe Dumnezeu i
s ne mântuiasc pe noi.
Aici nu este vorba de descoperirea lui Hristos pentru fiecare din noi personal, ci de
descoperirea Sa în Sine, atunci când a venit pe p mânt, chiar dac aceasta nu exclude
descoperirea Sa prin Evanghelia care se veste te.
Unii comentatori gândesc c timpul în care mielul pascal trebuia inut sub observare,
înainte ca s fie sacrificat (Exodul 12, 3-6) – din ziua a 10-a i pân în ziua 14-a – este
un tablou al celor spuse aici, deci acesta era timpul în care Dumnezeu L-a cunoscut ca
Miel, înainte ca El s vin aici pe p mânt. Nu cred c aceasta este corect. Eu cred c
sunt cei 3 ani i jum tate, în care Domnul i-a f cut lucrarea. Oricine putea s vad
mielul în perioada dintre ziua a 10-a i ziua a 14-a. Mai degrab cele 10 zile anterioare
ar putea fi un tablou al acestui timp; dar se pune întrebarea dac nu aceste 10 zile
reprezint timpul dintre na terea Lui i apari ia Lui public în lucrare. »Sfâr itul
vremurilor« înseamn , a a cum cred eu, sfâr itul c ilor i str danilor lui Dumnezeu cu
omul în resposabilitatea lui. Dumnezeu a tiut de la început care va fi sfâr itul (Isaia
46, 9-13), atunci când creatura va fi pus la prob ; dar creatura nu a vrut s cread .
Ea a încercat s - i fac o neprih nire proprie, încercând s respecte Legea pe care a
dat-o Dumnezeu cu scopul de a ar ta imposibilitatea acestor osteneli. »Prin Lege vine
cuno tin a deplin a p catului« (Romani 3, 20). »Vremurile« sunt perioadele de timp în
care Dumnezeu S-a descoperit în anumite feluri în leg turile Sale cu p mântul. Aceasta
nu are nimic a face cu lucrurile spirituale, c ci acestea sunt ve nice i stau în afara
„timpului”. Adunarea ca trup spiritual st în afara „timpurilor”. De aceea scrie
apostolul: »Cât despre timpuri i vremuri, fra ilor, nu ave i nevoie s vi se scrie« (1
Tesaloniceni 5, 1). Când vor veni timpurile i vremurile, noi vom fi deja în cer.
Petru scrie despre perioade de timp în care Dumnezeu a dat oamenilor posibilitatea
s arate c vor s - i ocupe locul de creaturi. Creatorul nu numai a creat toate, ci El lea creat »pentru Sine«, deci pentru lucrarea i folosul Lui (Coloseni 1, 16). Omul a fost
creat în a a fel, c el este pe deplin dotat ca s slujeasc Creatorului lui. Tot ce este el,
trupul s u, sufletul s u i duhul s u, au fost create în a a fel, c el este pe deplin dotat
s slujeasc lui Dumnezeu.
De aceea Creatorul a teapt ca omul s -L iubeasc i s -I slujeasc din toat inima,
cu tot sufletul i cu toat în elepciunea, i dup posibilitate cu tot ce este i ce are
(Marcu 12, 30; Deuteronomul 6, 5). Este dreptul Creatorului în privin a aceasta; dar
este i singurul drum pe care creatura g se te deplina satisfac ie.
tim cum omul a e uat complet. În gr dina Eden a fost numai o porunc ; dar omul a
înc lcat-o. A urmat apoi timpul când oamenii au tr it liberi pe p mânt, numai sub
autoritatea lui Dumnezeu, i Dumnezeu a trebuit s pun cap t oamenilor prin potop.
Dup aceea Dumnezeu a dat r m i ei p strate de El o hran nou (carne: omul c zut
putea s tr iasc prin moartea unui nevinovat) i o autoritate, prin care r utatea putea
fi inut în frâu. Dar primul care a avut aceast autoritate, a folosit abuziv darul lui
Dumnezeu, ca s se îmbete i în felul acesta a pierdut respectul înaintea acelora pe
care trebuia s -i conduc , i Nimrod i-a desf urat puterea de împ rat în locul unde a
avut loc r scoala împotriva lui Dumnezeu.
Dumnezeu a dat dup aceea omului o nou ocazie. El a ales un popor din mijlocul
oamenilor i i-a dus într-o ar deosebit , preg tit de El, a locuit în mijlocul lor i le-a
f cut parte de ocrotirea Sa i de descoperirea inten iilor Sale de har. tim care a fost
finalul i în acest caz. Cu toat favoarea oferit de Dumnezeu, cu tot ajutorul i
încurajarea dat , cu toate aten ion rile i amenin rile, poporul a mers pe drumul
propriu în mândrie i independen ; la început ca închin tori la idoli, iar mai târziu
prin »tradi ia p rin ilor«. i când în sfâr it Dumnezeu a trimis pe Fiul S u (2 Corinteni
5, 19), (»Vor primi cu cinste pe Fiul Meu!« - Matei 21, 37), L-au crucificat. Nu a încercat
Dumnezeu totul? Dac Fiul lui Dumnezeu Însu i, Mesia al lui Israel, prin care urmau
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s vin toate binecuvânt rile lui Dumnezeu la popor, nu a putut s -i aduc înapoi,
cum s fie atunci posibil aceasta vreodat ? Acesta a fost »sfâr itul vremurilor«, sfâr itul
tuturor descoperirilor lui Dumnezeu; al tuturor perioadelor de timp, în leg tur cu
responsabilitatea oamenilor. Din momentul în care Hristos a fost respins, totul s-a dus.
Dup aceea a fost descoperit Hristos ca Miel al lui Dumnezeu. Exact în momentul i
în locul în care a fost descoperit toat stric ciunea omului, i tocmai prin fapta prin
care oamenii s-au descoperit în felul acesta, i-a ar tat Dumnezeu mila Sa, drumul
S u, ca s aduc pe oameni înapoi la Sine.
»Pentru voi« a fost descoperit Hristos. Din pricina r m i ei din Israel, care acum a
primit Evanghelia, i c reia îi era adresat scrisoarea. Mul umiri fie aduse lui
Dumnezeu; tim c
i din pricina noastr a fost descoperit. Fiecare din noi poate
spune: Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit i S-a dat pe Sine pentru mine (Galateni 2,
20). Este adev rat, Evanghelia a fost adus prima dat iudeilor, dar dup aceea i
grecilor. i astfel a ajuns la noi cei care apar inem „grecilor” (to i cei din afara poporului
Israel). Apostolul Pavel, el însu i un iudeu, dar care a fost chemat de Dumnezeu s fie
apostol al na iunilor, sintetizeaz totul în cuvintele adresate credincio ilor dintre iudei
i dintre na iuni: »Dumnezeu Î i arat dragostea fa de noi prin faptul c , pe când
eram noi înc p c to i, Hristos a murit pentru noi« (Romani 5, 8).

Capitolul 1 versetul 21: care, prin El, sunte i credincio i în Dumnezeu, care L-a
înviat din mor i, i I-a dat slav , pentru ca credin a i n dejdea voastr s fie în
Dumnezeu.
Apostolul descrie aici foarte exact cine sunt ei, din pricina c rora a fost descoperit
Hristos. Sunt cei care prin Hristos cred în Dumnezeu. Aici nu este vorba de credin a în
Hristos. Ea este absolut necesar pentru a fi mântuit (Faptele Apostolilor 16, 31).
»Pentru ca oricine crede în El (în Singurul Fiu n scut al lui Dumnezeu), s nu piar , ci
s aib via a ve nic « (Ioan 3, 16). Faraon a zis egiptenilor amenin a i cu moartea prin
înfometare: »Duce i-v la Iosif i face i ce v va spune el« (Geneza 41, 55). Sunt mul i
oameni poc i i, care cred în Domnul Isus, dar care nu tiu cu adev rat ce înseamn s
crezi în Dumnezeu prin Domnul Isus.
A crede în Dumnezeu (eis) nu este acela i lucru cu a crede într-un Dumnezeu, ceea
ce fac mul i necredincio i. Ei sunt pe deplin convin i de existen a lui Dumnezeu. Dar a
crede în Dumnezeu (eis) înseamn mult mai mult. Înseamn s crezi în Dumnezeu ca
subiect al credin ei (vezi de exemplu Ioan 14, 1).
Omul poate avea o anumit cunoa tere despre Dumnezeu prin crea ie. El poate vedea
în crea ie puterea Lui ve nic i dumnezeirea Lui (Romani 1, 19). Pe c ile îndur rii lui
Dumnezeu, a a cum le vedem de la c derea în p cat i pân la Moise, putem admira
în elepciunea, atotputernicia i previziunea lui Dumnezeu. În Legea dat pe Sinai
putem cunoa te într-o oarecare m sur dreptatea lui Dumnezeu i cerin ele sfinte ale
lui Dumnezeu. Dar pe Dumnezeu Însu i nu putea nici israelitul s -L cunoasc . C ci
atunci când a fost dat Legea, nimeni nu avea voie s se apropie de munte (Exodul 19,
13). Chiar i un animal, care se apropia de munte, trebuia s moar (Evrei 12, 20).
Dumnezeu locuia în întuneric, i nimeni nu se putea apropia de El (2 Cronici 6, 1).
Nimeni nu a v zut vreodat pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, Care este în sânul
Tat lui, Acela L-a f cut cunoscut (Ioan 1, 18): cine M-a v zut pe Mine, a v zut pe Tat l,
putea Domnul s spun (Ioan 14, 9). El era »Dumnezeu descoperit în carne« (1 Timotei
3, 16). Nici-un om nu a putut i nu poate s vad pe Dumnezeu în dumnezeirea Lui
absolut (1 Timotei 6, 16).
De aceea Domnul Isus a devenit Om, ca în felul acesta s -L putem cunoa te pe
Dumnezeu. Venirea Lui pe p mânt a descoperit îndurarea i îndelunga r bdare a lui
Dumnezeu. În loc s rosteasc o sentin de nimicire, a a cum meritam, Dumnezeu S-a
coborât la noi, în bun tatea Sa, ca s ne duc la Sine (2 Corinteni 5, 19). i pe când
lumea nu L-a recunoscut (Ioan 1, 10), El a ar tat cine era i ce voia El pentru lume,
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prin dragoste i har. Harul i adev rul au venit prin El (Ioan 1, 17). Mai înainte de
toate, cât de mult a fost descoperit Dumnezeu prin cruce! Vedem acolo sfin enia lui
Dumnezeu, a a cum niciunde nu putea fi descoperit : El, Cel care a spus c totdeauna
a f cut ce era pl cut lui Dumnezeu (Ioan 8, 29), care nu a cunoscut p catul i despre
care Dumnezeu Însu i a spus: »În El Îmi g sesc pl cerea Mea« (Matei 17, 5), El a fost
p r sit de Dumnezeu, atunci când a purtat p catele în trupul S u i a trebuit s strige:
»Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?« (Matei 27, 46). Vedem
acolo str lucind dreptatea lui Dumnezeu, care nu a atenuat judecata asupra p catelor,
care st teau puse pe Fiul S u (Zaharia 13, 7). Vedem descoperit în chip des vâr it
adev rul lui Dumnezeu, confirmând cuvântul S u: »Plata p catului este moartea« i:
»În ziua în care vei mânca din el vei muri negre it«, c ci Domnul a luat locul nostru. În
mod deosebit vedem str lucind harul lui Dumnezeu fa
de p c to ii du mani,
îndurarea Lui Dumnezeu fa de creaturile care erau în pericol s fie ve nic pierdute.
Era dragostea lui Dumnezeu fa de du manii S i. »Dar Dumnezeu Î i arat dragostea
fa de noi prin faptul c , pe când eram noi înc p c to i, Hristos a murit pentru noi«
(Romani 5, 8). »Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu fa
de noi S-a
ar tat prin faptul c Dumnezeu a trimis în lume pe Singurul S u Fiu, ca noi s tr im
prin El. i dragostea st nu în faptul c noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul c El
ne-a iubit pe noi, i a trimis pe Fiul S u ca jertf de isp ire pentru p catele noastre.«
(1 Ioan 4, 8-10) Da, la cruce am cunoscut pe Dumnezeu ca lumin (1 Ioan 1, 5) i
dragoste. Acolo am v zut c Dumnezeu ne iube te, i c El a îndep rtat de la noi tot ce
ne îndep rta de El. P catele noastre ne desp r eau de El, dar El Însu i le-a pus pe
Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu (Isaia 53, 6); i El nu a uitat nici-un p cat. i când
Domnul Isus a îndep rtat p catele prin lucrarea Sa, prin jertfa Sa (Evrei 9, 26), i
printr-o jertf ne-a f cut des vâr i i pentru totdeauna (Evrei 10, 14), Dumnezeu L-a
înviat dintre cei mor i i I-a dat slav , ca dovad c prin jertfa Sa El a fost pe deplin
satisf cut, da, chiar mai mult. Unde au r mas p catele noastre? Nu mai sunt asupra
noastr , c ci Dumnezeu Însu i ni le-a luat. Dar Domnul nu le-a luat cu El în cer. Ele
au fost îndep rtate pentru totdeauna dinaintea ochilor lui Dumnezeu. Ele au fost
aruncate în marea uit rii ve nice. Tot ce împiedica pe Dumnezeu ca s ne
binecuvânteze, a fost îndep rtat. El poate s lase gândurile Lui pline de dragoste s
lucreze des vâr it asupra noastr . i în ce constau acestea? Am fost ale i i hot râ i s
devenim asemenea Chipului Fiului S u, pentru ca El s fie Întâiul-n scut între mai
mul i fra i (Romani 8, 29).
Învierea Domnului Isus este descoperirea i dovada despre felul cum ne prive te
Dumnezeu. Dumnezeu Însu i a dat pe Omul Isus Hristos (1 Timotei 2, 5), ca El s
devin Mielul pentru noi, i a pus p catele noastre pe El. i dup ce a suferit pedeapsa
divin pentru p catele noastre, Dumnezeu L-a înviat dintre cei mor i i I-a dat slav .
Domnul este acum ca Om în slav (Efeseni 1, 18-22), i Cuvântul lui Dumnezeu ne
spune c ce a f cut Dumnezeu cu El este modelul a ceea ce a f cut i ce va face
Dumnezeu cu noi (Efeseni 1, 18-22). El este Primul care a primit acest loc (Coloseni 1,
18). Noi cunoa tem pe Dumnezeu ca pe Acela care ne iube te a a cum iube te pe
Domnul Isus (Ioan 17, 23), i care ne d aceia i parte pe care a dat-o Aceluia despre
care a zis, El este »Preaiubitul« (Efeseni 1, 6), »Fiul dragostei Lui« (Coloseni 1, 13). i
a a L-am cunoscut noi prin învierea Domnului Isus. i a a credem în El (Romani 4,
24). Versetul nostru se mai poate traduce i a a: »Dumnezeu, ca Acela care L-a înviat
(pe Hristos) i I-a dat slav «. Cuvântul »Dumnezeu« în limba greac nu este înso it de
articol, ca de exemplu în capitolul 2, 17; prin aceasta se pune accentul pe existen a lui
Dumnezeu ca atare. i prin Hristos noi credem în Dumnezeu, pentru ca credin a i
speran a noastr s fie în Dumnezeu, sau, cum se mai poate traduce: »a a c credin a
voastr i speran a voastr este Dumnezeu«. Dac am cunoscut pe Dumnezeu ca Acela
care a înviat pe Domnul Isus, i L-a glorificat, atunci ne putem încrede pe deplin în El.
Atunci tim c ne iube te, a a cum numai un Dumnezeu, care este dragoste, ne poate
iubi. »El, care n-a cru at nici chiar pe Fiul S u, ci L-a dat pentru noi to i, cum nu ne va
da f r plat , împreun cu El, toate lucrurile?« (Romani 8, 31-39) Nimic nu ne poate
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desp r i de dragostea Lui. Atât în ceea ce prive te trecutul, cât i în ceea ce prive te
viitorul, ne încredem în El. Cuvântul »n dejde« are aici mai mult caracterul de
»încredere«, a a cum se spune în alte locuri despre Domnul Isus, c popoarele vor
n d jdui în El, adic se vor încrede în El.
Majoritatea manuscriselor i a altor documente au la începutul versetului nostru
cuvântul »crede i«. Tei manuscrise (A, B i 9), sus inute de Vulgata i p rintele bisericii
Ambrosius, spun »credincio i« sau »fideli«. i contextul, dup p rerea mea, arat c
aceste ultime dou feluri de prezentare nu sunt corecte. Dac ar fi a a, atunci nu ar
schimba cu nimic din în elesul adev rat al acestui loc din Scriptur . Cuvintele
»credincio i« i »fideli« (Efeseni 1, 1; Coloseni 1, 1 - în greac este un singur cuvânt
pentru ambele) spun nu numai c personale respective au primit Evanghelia, cu toate
c aceasta este adev rat, ci i c ele se in strâns de credin (de înv
tura cre tin ) i
merg pe drumul lor cu încredere practic în Dumnezeu. Cei ce fac aceasta sunt
credincio i i fideli. Pentru fiecare credincios este clar c credincio ia noastr practic
se poate înf ptui numai prin Hristos. Ar fi deci numai o confirmare a ceea ce spun
majoritatea manuscriselor i traducerile vechi.
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