Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 1, 2-3 – H. L. Heijkoop
Capitolul 1 versetul 2: (ale i) dup
tiin a mai dinainte a lui Dumnezeu Tat l,
prin sfin irea lucrat de Duhul, spre ascultarea i stropirea cu sângele lui Isus
Hristos: Harul i pacea s v fie înmul ite!
Am v zut în versetul 1 pozi ia p mânteasc a credincio ilor c rora Petru le scrie, în
versetul 2 vedem pozi ia lor spiritual . A a cum pozi ia lor p mânteasc era în opozi ie
cu pozi ia normal a lui Israel, tot a a este i cu pozi ia lor spiritual .
Israel a fost ales de Domnul, Dumnezeul s u (Deuteronom 7, 6) – ei îns au fost ale i
de Tat l. Israel a fost în exterior sfin it (pus de-o parte) din Egipt prin Marea Ro ie, i
fa de toate celelalte popoare prin rânduielile Domnului, mai ales prin circumcizie
(Deuteronom 7, 3-15) – ei au fost pu i de-o parte l untric prin Duhul Sfânt. Israel a
venit la ascultarea fa de Lege (Exodul 24) i la sângele taurilor i al apilor, care
niciodat nu putea s îndep rteze p catele (Evrei 10, 4), ci, dimpotriv , era o aluzie la
condamnarea la moarte, legat de starea lor ca popor p c tos aflat sub Lege – ei au fost
adu i la ascultarea de Hristos i stropirea cu sângele Lui (Evrei 12, 24), care cur e te
de toate p catele (1 Ioan 1, 7).
Ce realitate minunat s fi ales. Dumnezeu a tiut c Israel va repudia pe Domnul
Isus i din cauza aceasta El va trebui s judece poporul. Dar El a hot rât ca ei s nu fie
lovi i de sentin
(Faptele Apostolilor 2, 4). i nici nu trebuia ca numai un num r
restrâns de persoane s fie mântuit, ci Dumnezeu a cunoscut pe fiecare în parte
personal, i a decis pentru fiecare, ca s primeasc locul de binecuvântare.
Ca israeli i, destinatarii scrisorii au tiut ce înseamn alegerea. Poporul Israel ca
unitate a fost ales de Domnul, ca s fie popor al Lui aici pe p mânt (Deuteronom 7, 6).
Aceasta nu are nimic a face cu ve nicia, ci numai cu pozi ia aici pe p mânt. Avea
valabilitate colectiv , pentru tot poporul, i nu pentru fiecare persoan în parte. Dar
orice alegere vorbe te de o hot râre de Har a lui Dumnezeu, care este suveran. i
fiecare, care este subiectul alegerii, poate numai s mul umeasc lui Dumnezeu pentru
Harul S u.
Petru vorbe te despre o alegere de persoane. Fiecare dintre aceste persoane a fost
aleas personal, ca s devin subiectul acestei alegeri i s vin într-o rela ie cu
Dumnezeu, a a cum era ea inclus în aceast alegere. i ce fel de rela ie era aceasta?
Israel a fost ales de Domnul, Dumnezeu, i de aceea era în leg tur cu Dumnezeu care
S-a descoperit ca Iehova, Cel ve nic, Cel care nu se schimb . Dar cre tinii au fost ale i
de Tat l (Efeseni 1, 5). Dumnezeu ca Tat i-a ales, i aceasta hot r te rela ia în care ei
stau fa
de Dumnezeu. Ei sunt copii (Romani 8, 16), sunt fiii Aceluia care S-a
descoperit lui Israel ca Domnul, i lui Avraam, Isaac i Iacov ca Cel Atotputernic
(Exodul 6, 1-6). Ce pozi ie minunat !
Ceea ce Petru spune aici credincio ilor t ia i împrejur, ne scrie Pavel nou ,
credincio ilor dintre na iuni: ale i în Hristos înainte de întemeierea lumii, ca s fim
sfin i i f r pat înaintea Lui în dragoste, ne-a hot rât mai dinainte prin Isus Hristos
pentru înfiere pentru Sine Însu i, dup buna pl cere a voii Sale, spre lauda slavei
Harului S u (Efeseni 1, 4-5).
Pe cei ce i-a cunoscut mai dinainte, pe aceia i-a i hot rât s fie asemenea chipului
Fiului S u, pentru ca El s fie Cel întâi-n scut între mul i fra i (Romani 8, 29).
Iat alegerea noastr ! Hot râ i de Dumnezeu ca s corespundem în chip des vâr it
cu ceea ce este El, ca lumin
i dragoste (1 Ioan 1, 5; 4, 8) – noi, cei despre care
Cuvântul lui Dumnezeu spune c nu era nimic bun în noi. Suntem hot râ i s fim
asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu, în care Dumnezeu i-a g sit toat pl cerea
(Luca 3, 22), i care este numit în Scriptur Fiul dragostei Lui (Efeseni 1, 6; Coloseni 1,
13), - noi, cei care în ochii Dumnezeului sfânt i drept eram vrednici de a fi urâ i. Am
fost hot râ i s devenim copii, copii ai lui Dumnezeu, i aceasta nu numai ca un titlu,
ci copii adev ra i pentru inima lui Dumnezeu (Efeseni 1, 5), a a c putem spune cu
bucurie i deplin încredere »Ava, Tat « (Romani 8, 15), - noi, cei care suntem creaturi
neînsemnate, i pe deasupra am fost du mani ai lui Dumnezeu i am r stignit pe
Domnul Isus (Romani 5, 6-10). Ce Har!
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Petru cuno tea numele Tat lui. El L-a auzit din gura Domnului Isus Însu i. În primul
rând, în sensul general (Matei capitolele 5, 6 i 7). L-a cunoscut i ca Tat al Domnului
Isus (Matei 16, 17). El a auzit cum Domnul a spus Tat lui, c El a f cut cunoscut
numele Lui oamenilor, pe care Tat l I i-a dat din lume (Ioan 17, 6). Dup aceea, când
Domnul a înf ptuit lucrarea minunat , pe baza c reia Dumnezeu a putut s se
descopere oamenilor ca Tat , el a auzit mesajul minunat pe care Cel Înviat l-a dat
Mariei Magdalena: »M sui la Tat l Meu i Tat l vostru, la Dumnezeul Meu i
Dumnezeul vostru« (Ioan 20, 17). În felul acesta Domnul înal pe ai S i în pozi ia i
rela ia cu Tat l, pe care pân atunci numai El a avut-o i a savurat-o. Era numai – i
putea fi numai – pe baza lucr rii minunate, pe care Domnul a f cut-o la cruce. Dar
Duhul Sfânt a descoperit atât lui Petru, cât i lui Pavel, i prin ei i nou , c a fost în
deplin concordan cu voia Tat lui. Da, izvorul tuturor acestor lucruri a fost inima
Tat lui, care, înainte de întemeierea lumii, le-a rânduit pentru noi.
»prin sfin irea lucrat de Duhul«
Cu privire la felul cum cre tin tatea în general, i chiar cei mai mul i credincio i,
folosesc cuvântul „sfin ire”, trebuie mai întâi s cercet m Cuvântul lui Dumnezeu, ca
s vedem ce se în elege prin aceasta.
În mod obi nuit g sim în locul unde acest cuvânt se folose te, cheia pentru în elesul
lui. Prima dat cuvântul sfin ire se întâlne te în Genesa 2, 3 i în Exodul 13, 2. În
primul loc se spune c Dumnezeu a binecuvântat i a sfin it ziua a aptea, deoarece în
aceast zi El S-a odihnit de toate lucr rile crea iei. Vedem aici clar, c este vorba de
punere deoparte (de o selec ie), i anume o punere deoparte pentru Dumnezeu. În
Exodul 13, 2, Dumnezeu spune: »Pune-Mi deoparte ca sfânt pe orice întâi-n scut, pe
orice întâi-n scut între copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât i dintre dobitoace: este
al Meu.« Este deci acela i gând.
În general în cre tin tate sfin irea se limiteaz la lucrarea practic a Duhului Sfânt în
sufletele acelora, care de i sunt n scu i din nou, au de luptat împotriva multor lucruri
i care acum, prin cunoa terea lui Hristos g sesc putere în harul Duhului Sfânt ca s
lupte împotriva r ului propriu. Dar locurile citate arat foarte clar c sfin irea nu poate
însemna îmbun t irea unui om dec zut. Aceasta a confirmat-o foarte clar Domnul
Isus, când a spus: »Eu Însumi M sfin esc pentru ei, ca i ei s fie sfin i i prin adev r«
(Ioan 17, 19). În El nu era nimic r u, care trebuia înl turat, sau îmbun t it. În
Cuvântul lui Dumnezeu „sfin irea” înseamn exclusiv punerea deoparte pentru
Dumnezeu.
Cât de departe merge aceast punere deoparte (desp r ire) pentru Dumnezeu a
cre tinilor vedem cel mai clar din cuvintele Domnului Isus (Ioan 17, 17). Prin credin a
lor în Mesia Cel repudiat de popor, ucenicii au fost desp r i i moral de poporul iudaic,
care la rândul lui a fost poporul cel mai strict desp r it de restul popoarelor lumii.
Acum Domnul roag pe Tat l ca s -i sfin easc prin adev r!
El nu a fost mul umit c ei s-au pus deoparte aici pe p mânt pentru Persoana Lui. El
voia s -i aib pentru cer, desp r i i de tot ce era p mântesc. De aceea El se sfin e te
pentru ei (Ioan 17, 19), adic El pleac de pe p mânt la cer, i în felul acesta se
desparte de tot ce este p mântesc, ca în felul acesta ucenicii ( i noi totodat ) s fim
pu i deoparte pentru El, Omul din cer.
Aceasta este pozi ia cre tin , c ci îl face pe cre tin s fie ceresc, cu toate c este înc
pe p mânt. Cum poate el îns s devin ceresc, dac nu prin descoperirea unui Om
ceresc, care este via a lui.
Mijlocul prin care aceast sfin ire se poate înf ptui este »Cuvântul T u« (Ioan 17, 17),
Cuvântul Tat lui, adev rul (Ioan 17, 19). Acesta nu este tot Cuvântul lui Dumnezeu, ci
numai partea care se bazeaz pe descoperirea Tat lui prin Fiul: Noul Testament, i în
mod deosebit epistolele. În acesta g sim pe Domnul Isus ca Omul prosl vit în cer
(Efeseni 1, 20-23; 2 Corinteni 3, 18).
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Câteodat Scriptura vorbe te despre sfin ire ca despre o activitate practic , care are
loc zilnic în inima unui copil al lui Dumnezeu (1 Tesaloniceni 4, 3-4; 5, 23; Evrei 12,
14). În afar de aceste trei locuri nu cunosc altele care s vorbeasc numai de sfin ire
în acest sens. De cele mai multe ori se în elege sfin irea principial , de la începutul
vie ii cre tine, chiar dac totodat nu este exclus sfin irea practic zilnic (Ioan 17).
Aici la Petru este vorba de sfin irea principial , care face pe fiecare credincios s fie
un sfânt; compar forma de adresare din cele mai multe epistole. Nu este na terea din
nou îns i, dar este strâns legat de ea. Duhul Sfânt lucreaz în inima p c tosului i el
devine con tient de starea lui. Acesta este începutul desp r irii lui de lume. Apoi Duhul
îi d o via
nou , pe care lumea nu o are (Ioan 3). Din momentul acela el este
principial pus deoparte, sfin it. Dar merge mai departe, prin descoperirea Aceluia care
atrage inima la Sine. Duhul îl scoate din firea în care s-a aflat pân atunci (Romani 7,
5), i îl a eaz într-o pozi ie nou : »spre ascultarea i stropirea cu sângele lui Isus
Hristos«.
Omul natural se afl într-o anumit pozi ie, în anumite leg turi. Duhul Sfânt îl ia i îl
aduce într-o pozi ie cu totul alta i cu toate alte leg turi. Îl ia din lume, care este în cel
r u, i îl aduce la Dumnezeu. » tim c suntem din Dumnezeu i c toat lumea zace în
cel r u« (1 Ioan 5, 19).
Un tablou al acesteia îl vedem când Moise a trebuit s fac a doua pereche a tablelor
de piatr . (Deuteronom 10, 1). A trebuit s le taie din stânc : acum ele au fost sfin ite,
eliberate de pozi ia veche i au fost aduse la Dumnezeu. Dar dup aceea Dumnezeu a
scris pe aceste pietre (versetele 2-4). Aceast sfin ire principial , despre care scrie
Petru, nu spune c noi suntem des vâr i i în chip practic, sau c am parcurs cel pu in
un traseu în acest sens, ci ea spune c noi ne g sim într-o pozi ie cu totul nou . Pozi ia
este descris dup aceea detaliat, a a cum Ioan o exprim pe scurt: »Suntem din
Dumnezeu«.
»spre ascultarea i stropirea cu sângele lui Isus Hristos.«
F r îndoial apostolul face aici aluzie la Vechiul Testament. Israel a fost adus spre
ascultarea de Lege i de stropirea cu sângele animalelor tinere (Exodul 24, 1-8), care nu
vorbea de împ care, ci de judecata care venea peste fiecare care înc lca Legea.
Noi am fost adu i la ascultarea lui Hristos. Nu este ascultarea fa de Hristos, a a
cum traduc unii, ca i cum Hristos ar fi luat locul Legii pentru noi. Aici este vorba de
ascultarea lui Hristos, deci ascultarea pe care a ar tat-o Hristos atunci când a fost aici
pe p mânt (Evrei 10, 7). Totodat noi am fost adu i i la stropirea cu sângele lui
Hristos. A stropi nu este acela i lucru cu a v rsa. Ultima se refer la lucrarea
Domnului pe Golgota. Stropirea se refer la folosirea sângelui asupra noastr , deci ceva
care a avut loc dup întoarcerea noastr la Dumnezeu. Ascultarea lui Isus Hristos are
un alt caracter decât acela pe care oamenii îl în eleg pentru ascultare. Noi numim un
copil c este ascult tor când renun la ce este interzis i face ce i se porunce te, chiar
dac el ar face cu pl cere cu totul altceva. El are o voin care este stricat prin p cat.
La Domnul a fost altfel. El nu a vrut s fac altceva, decât numai voia Tat lui. Tat l
nu a trebuit niciodat s -I interzic ceva. Domnul nu a f cut nimic altceva, decât
numai ce a tiut c vrea Tat l. Numai voia Tat lui a fost motiva ia lucr rilor Lui.
Urm toarele locuri ne arat aceast ascultare minunat .
»Iat -M , vin s fac voia Ta, Dumnezeule!« (Evrei 10, 7). »Omul nu tr ie te numai cu
pâine, ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.« (Matei 4, 4) »Mâncarea Mea
este s fac voia Celui ce M-a trimes, i s împlinesc lucrarea Lui.« (Ioan 4, 34) »...
pentru c totdeauna fac ce-I este pl cut.« (Ioan 8, 29) »La înf i are a fost g sit ca un
om, S-a smerit i S-a f cut ascult tor pân la moarte, i înc moarte de cruce.«
(Filipeni 2, 8)
La aceast ascultare am fost adu i noi, deci la o ascultare care nu cunoa te voia
proprie, care trebuie subjugat , ci la o ascultare care face, i care vrea s fac ce Îi
spune Dumnezeu. (Ioan 7, 17)
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Nu este aceasta o Lege mult mai grea decât Legea de pe Sinai, care nu a putut fi
împlinit de nici-un om? Da, dac ne-ar fi fost dat ca o Lege. Dar noi am v zut cum
am fost adu i în aceast pozi ie, în care domne te aceast ascultare: Duhul Sfânt ne-a
adus aici.
Noi to i apar ineam din na tere acelora despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune:
»Nu este nici-un om neprih nit, niciunul m car. Nu este niciunul care s aib
pricepere. Nu este niciunul care s caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. ... Nu este
niciunul care s fac binele, niciunul m car.« (Romani 3, 10-12), »f ceam voile firii
p mânte ti i ale gândurilor noastre« (Efeseni 2, 3).
Dar Dumnezeu în planul S u ne-a hot rât pentru un alt loc. Duhul Sfânt a început
s lucreze în noi, ca s ne sfin easc , s ne scoat din pozi ia noastr veche i s ne
a eze în pozi ia nou a ascult rii. A lucrat la con tiin a noastr
i ne-a f cut s
recunoa tem starea noastr
i a lucrat în sufletul nostru dorin a de a face voia lui
Dumnezeu, oricât ar costa. Via a nou , pe care ne-a dat-o prin na terea din nou (Ioan
3; 10, 28), nu vrea s p c tuiasc , i nu poate p c tui, ci vrea i poate s fac voia lui
Dumnezeu i s -I fie pl cut . Este via a Domnului Isus Însu i. (1 Ioan 5, 11)
El este via a noastr . (Coloseni 3, 4) S se arate ea în noi altfel decât în izvorul ei,
Domnul Însu i?
Este adev rat, noi mai avem înc firea, chiar dac nu mai suntem în carne (fire)
(Romani 7, 5). »To i gre im în multe feluri.« (Iacov 3, 2) Dar cu toate acestea Ioan putea
scrie: »Oricine este n scut din Dumnezeu, nu practic p catul.« (1 Ioan 3, 9) Acolo nu
spune c el nu mai p c tuie te! Din p cate noi to i p c tuim. Dar via a unui astfel de
om nu mai este caracterizat înaintea lui Dumnezeu de p cat. În versetul nostru (1
Petru 1, 2), i la Ioan, nu este vorba de umblarea noastr , ci de pozi ia noastr . Noi
suntem în lumin , i umbl m în lumin . (1 Ioan 1, 7) Desigur, noi trebuie s umbl m
în concordan cu lumina. Dar nu despre aceasta se vorbe te aici, abia în versetele
urm toare se va vorbi despre aceasta. Pentru a putea umbla în concordan cu lumina,
trebuie mai întâi s fiu adus în lumin . Pentru a umbla practic în sfin enie, pentru a
putea fi practic mai mult sfin it, trebuie s fiu mai întâi sfânt, s fiu pus deoparte
pentru Dumnezeu din starea i pozi ia în care m aflam odinioar .
Acest a fi sfin it spre ascultarea lui Isus Hristos îl g sim din primul moment când un
om devine n scut din nou. Saul a fost i el un fiu al neascult rii (Efeseni 2, 2), înainte
de întoarcerea sa la Dumnezeu, cu toat râvna lui pentru Lege, care, a a cum credea
el, era râvn pentru Dumnezeu. Dar când a v zut pe Domnul glorificat, L-a recunoscut
ca Domn i a întrebat: »Ce s fac, Doamne?« (Faptele Apostolilor 22, 10) cu toate c nu
avea pacea cu Dumnezeu i nu a fost pecetluit cu Duhul Sfânt.
Aceasta o g sim i aici. Stropirea cu sânge este numit dup ascultare, i acolo unde
în Scriptur sfin irea i îndrept irea sunt numite împreun , sfin irea este numit
înaintea îndrept irii. (1 Corinteni 6, 11) Îndrept irea (sau, neprih nirea) (Romani 4,
25) este aplicarea cu credin a lucr rii Domnului Isus la persoana care în adev ratul
sens al Scripturii a fost deja sfin it prin Duhul Sfânt. Fiul pierdut s-a poc it i a fost
n scut din nou atunci când s-a sculat ca s mearg la tat l, despre care inima lui îi
spunea c are hran . (Luca 15) Faptul c s-a sculat, l-a f cut s se despart de pozi ia
lui în ara str in . Dar pe tot timpul c l toriei, i chiar i în bra ele tat lui, a mai avut
îmbr cate hainele lui jerpelite, i suferea de foame. El a fost îndrept it i a avut pace
cu Dumnezeu abia atunci când a fost îmbr cat cu haina cea mai bun i cu un inel în
deget a fost în casa tat lui i au s rb torit.
Duhul lui Dumnezeu lucreaz în suflet dorin a de a face voia lui Dumnezeu, orice ar
costa, i m rturise te apoi de valoarea mare pe care o are lucrarea Domnului Isus
pentru Dumnezeu. Apoi, i în felul acesta, sufletul este adus la stropirea sângelui lui
Isus Hristos. Dar a a cum persoana a fost aleas , înainte ca Duhul Sfânt s înceap
efectiv lucrarea Sa, tot a a Duhul Sfânt a lucrat în ea înainte de stropirea cu sângele
lui Isus Hristos.
Desigur, i sfin irea se bazeaz pe lucrarea Domnului Isus. Dar pentru a în elege
aceste lucruri, trebuie s vedem ambele aspecte ale acestei lucr ri: ce a fost lucrarea
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pentru Dumnezeu, i ce înseamn ea pentru fiecare dintre noi. Prin p cat omul a
devenit un p c tos, peste care trebuie s se reverse judecata dreapt a lui Dumnezeu.
Mult mai r u este îns , c omul, prin faptul c a ascultat de Satana i s-a dep rtat de
Dumnezeu, a nesocotit i a dezonorat pe Dumnezeu. Domnul Isus a rezolvat problema
la cruce pentru ambele p r i, a a cum ne este prezentat clar în cei doi api din ziua cea
mare a isp irii. (Levitic 16)
Primul ap a fost pentru Dumnezeu. Dup ce a fost t iat, sângele lui a fost stropit pe
capacul isp irii, pe tronul lui Dumnezeu, a a c Dumnezeu vedea totdeauna sângele
înaintea Lui. În felul acesta tronul lui Dumnezeu a fost un tron de har. (Romani 3, 25)
Pe apul al doilea au fost puse p catele poporului i apoi a fost alungat în pustie.
Desigur cei doi api sunt împreun un tablou al Domnului Isus în lucrarea Sa la cruce.
Pe Golgota Domnul Isus a luat toate p catele alor S i asupra Sa i a purtat judecata
lui Dumnezeu asupra lor. Dar în timp ce f cea aceasta El a prosl vit pe Dumnezeu
într-un fel cum nu a fost niciodat mai înainte. El atârna acolo numai din ascultare, i
în timp ce acolo a fost p r sit de Dumnezeu, deoarece sabia drept ii lui Dumnezeu L-a
lovit (Zaharia 13, 7), El a descoperit toat sfin enia, dreptatea, dragostea i adev rul lui
Dumnezeu. i când Dumnezeu este descoperit, atunci El este prosl vit, pentru c totul
în El este minunat. Niciodat Tat l nu a privit cu mai mult pl cere la Fiul S u, ca în
momentul când El a fost lovit de El din pricina p catelor noastre.
Dar Domnul a înf ptuit lucrarea ca om adev rat. Prin aceasta Dumnezeu, care a fost
dezonorat de om, a fost acum prosl vit în cel mai înalt grad în om. De aceea El poate
acum s ofere oamenilor Har în dreptate (neprih nire) i s -i binecuvânteze, cu toate c
ace ti oameni trebuie s fie împ ca i personal (Romani 5, 10; 2 Corinteni 5, 20), c ci ei
sunt du mani prin gândurile lor i trebuie s fie sp la i prin sângele Domnului de
p catele lor. (Apocalipsa 1, 5) Sângele a fost stropit cu 1900 de ani în urm pe capacul
isp irii. În baza acestui fapt poate Duhul Sfânt s lucreze la inima i con tiin a
p c to ilor. Dar ei vor fi stropi i cu sânge abia atunci când vor merge la Dumnezeu cu
p catele i cu vina lor, deci, când vor fi adu i de Duhul Sfânt la locul ascult rii i
stropirii cu sângele lui Isus Hristos. Atunci vor avea parte de toat valoarea pe care o
are acest sânge înaintea lui Dumnezeu – acest sânge, care ne cur e te de toate
p catele, (1 Ioan 1, 7) i care cur e te i con tiin a. (Evrei 9, 14)
Aceasta era pozi ia celor care tr iau ca str ini împr tia i, i c rora le-a scris Petru.
Aceasta este i pozi ia noastr . Am v zut cum Dumnezeirea S-a ostenit s ne dea
aceasta i s ne duc în aceast stare. Inima Tat lui este izvorul, Duhul Sfânt este
executorul hot rârilor lui Dumnezeu, i Fiul a f cut posibil toate acestea prin lucrarea
Sa pe Golgota, i în afar de aceasta S-a dat pe Sine Însu i, c ci ascultarea i sângele,
care caracterizeaz acest loc, sunt via a i moartea Sa.
Dac Balaam a l udat corturile i locuin ele lui Israel, atunci când le-a v zut a a
cum le-a v zut Dumnezeu, (Numeri 24, 5) ce ar fi zis el dac ar fi putut s vad pozi ia
noastr , a a cum o prezint Petru aici? i ce zic inimile noastre în privin a aceasta?
În ve nicie Tat l i-a îndreptat ochii spre fiecare din noi personal. În timp, aproape
cu 2000 de ani înainte s ne na tem noi, Fiul a înf ptuit lucrarea la cruce pentru
fiecare din noi personal. (Galateni 2, 20) i când am tr it noi pe p mânt, a început
Duhul Sfânt s lucreze în fiecare din noi personal, ca s ne pun deoparte de pe locul
unde ne aflam, în mod deosebit de la lucrurile cu care eram în leg tur , ca s ne aduc
la locul pl cerii lui Dumnezeu, unde toate urm rile minunate ale lucr rii Fiului sunt
partea acelora care se afl acolo. Dragoste nem rginit , cât de bogat ne faci Tu!
»Harul i pacea s v fie înmul ite!«
Aceasta este dorin a de binecuvântare cunoscut , pe care o g sim aproape în toate
scrisorile apostolului Pavel, la care el adaug de obicei: de la Dumnezeu, Tat l nostru,
i de la Domnul Isus Hristos. Dar Petru, ca i Iacov, adaug : s v fie înmul ite.
Harul este felul de a gândi al inimii lui Dumnezeu fa de noi, copiii Lui. Noi avem
trecere înaintea Lui. Pacea este sentimentul inimii, când este con tient c are trecere
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înaintea lui Dumnezeu. Este pacea cu Dumnezeu (Romani 5, 12), atunci când am v zut
c Dumnezeu Însu i ne-a dat pe Fiul S u i prin lucrarea Sa la cruce El este pe deplin
satisf cut în privin a p catelor noastre. Este pacea lui Dumnezeu, deci pacea pe care
Dumnezeu Însu i o savureaz atunci când cu deplin încredere Îi aducem cererile
noastre.
Apostolul dore te ca acest Har i aceast pace s ne fie înmul ite.

Capitolul 1 versetul 3: Binecuvântat s fie Dumnezeu, Tat l Domnului nostru
Isus Hristos, care, dup îndurarea Sa cea mare, ne-a n scut din nou prin
învierea lui Isus Hristos din mor i, la o n dejde vie,
Cuvântul grecesc tradus cu »binecuvântat« se întâlne te în Noul Testament numai în
Matei 14, 61; Luca 1, 68; Romani 1, 25; 9, 5; 2 Corinteni 1, 3; 11, 31; Efeseni 1, 3 i
aici. A a cum putem vedea din aceste locuri, se folose te numai pentru Dumnezeu. i
în Vechiul Testament este folosit în traducerea Septuaginta aproape exclusiv în acest
sens. Pe lâng în elesul »a l uda, a binecuvânta« red i ceea ce este demn de glorie: pe
baza a ceea ce Dumnezeu este în Sine Însu i i pe baza lucr rilor Sale.
Când Domnul a instaurat Cina a folosit un cuvânt înrudit (Matei 26, 26; 1 Corinteni
10, 16), dar care se folose te i cu privire la oameni (Matei 25, 34), compar de exemplu
cu Marcu 11, 9,10 unde în ambele versete se folose te acela i cuvânt.
Sentimentul pentru ce a f cut Dumnezeu pentru ei înal inima apostolului spre Cel
ce a f cut aceste lucruri. El glorific pe Dumnezeu, a a cum face i Pavel (Efeseni 1, 3),
cu privire la m rimea binecuvânt rilor mântuirii. În felul acesta preg te te drumul
pentru alte explica ii. Primele dou sprezece versete constituie baza scrisorii, c ci dup
aceea urmeaz îndemnurile. Dar primele dou versete constituie punctul de pornire i
mereu vedem leg tura cu ele. A a cum este în versetul 2, g sim în versetele 3-12 pe
Tat l (versetele 3-5), pe Duhul (versetele 10-12) i pe Domnul (versetele 6-9). Ca i în
versetul 2, Tat l este izvorul tuturor binecuvânt rilor, în timp ce timpul actual este
prezentat în leg tur cu Domnul. i aici Duhul este mijlocul prin care avem parte de
binecuvânt ri (versetele 10-12). Versetul 2 ne aduce din eternitatea trecut (alegerea)
pe locul nostru actual. Versetele 3-12 ne aduc din eternitatea viitoare (versetele 4-5) la
starea noastr actual (versetele 6-9), i de aici în trecut (versetele 10-12). Versetele 3-5
ne prezint pe Dumnezeu în harul S u bogat, versetele 6-9 ne prezint necesitatea i
foloasele încerc ri, precum i purificarea credin ei, iar versetele 10-12 prezint
m rimea privilegiului descoperirii mântuirii pe care au primit-o, descoperire care
întrece pe aceea care au avut-o p rin ii lor, da, chiar pe aceea care au avut-o profe ii
Vechiului Testament.
Cu toate c exist o strâns leg tur , nu este acela i lucru. Versetele 3-5 dau o
extindere mare binecuvânt rilor prezentate în versetul 2. Acolo am v zut pe Dumnezeu
ca Tat , aici ca Dumnezeu i Tat al Domnului Isus Hristos, - acolo mântuire, aici
na tere din nou, - acolo stropirea cu sângele lui Isus Hristos, aici învierea Sa.
Ei au fost adu i într-o leg tur nou , minunat . Ei cunosc pe Dumnezeu nu numai
ca pe Cel Atotputernic, ca i p rin ii lor (Geneza 17, 1), sau ca pe Dumnezeul lui
Avraam, Isac i Iacov (Exod 3, 6), sau ca pe Domnul, ca Israel (Exod 3, 14-18), ci ca pe
Dumnezeu i Tat l Domnului Isus. Aceasta i-a adus (nu numai pe ei, ci i pe noi) în
aceea i pozi ie cu Domnul Isus i în aceea i leg tur cu Dumnezeu (Ioan 20, 17; 17,
23). Dumnezeul Domnului Isus este i Dumnezeul nostru, i Tat l Domnului este i
Tat l nostru. Ca i Domnul, i noi putem acum zice »Ava, Tat «. Ca Fiu etern, Domnul
Isus r mâne desigur totdeauna unic (Matei 11, 27), i ca Fiu n scut pe p mânt El
r mâne totdeauna Întâi-n scut între mai mul i fra i (Romani 8, 29). Dar El nu se
ru ineaz s ne numeasc fra i (Evrei 2, 12). Putem noi s t cem i s nu l ud m pe
Dumnezeu, dac ne gândim la ceste lucruri?
Dar Isus Hristos mai are i un alt titlu: El este i Domnul (Faptele Apostolilor 2, 36).
Nu este numele S u suprem, c ci prin acesta nu este redat pozi ia Lui etern i gloria
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Lui personal . Este titlul pe care l-a primit ca urmare a ascult rii Lui pân la moarte,
da, moarte de cruce (Filipeni 2, 5-11)! Dumnezeu L-a în l at deja acum peste toate
(Efeseni 1, 21 i versetele urm toare). În curând to i du manii vor îngenunchia înaintea
Lui i Îl vor recunoa te ca Domn. Dar El este deja acum Domnul nostru.
i care este cauza tuturor acestor binecuvânt ri, atât a acelora care le-am studiat
deja, cât i a acelora care vor fi amintite? Le-am meritat noi? A fost numai îndurarea
Lui cea mare. Textual se spune acolo: »mult « îndurare. Îndurarea este starea care se
na te atunci când vezi împrejur rile triste în care se afl persoana care merit
îndurare. Noi am fost pierdu i în p cat i vin , demni de a fi urâ i în ochii lui
Dumnezeu, i uram pe Dumnezeu. Pierzarea etern era viitorul nostru. A a ne-a v zut
Dumnezeu, i îndurarea lui a fost a a de mare, c El nu numai ne-a mântuit, ci ne-a
a ezat într-o stare de binecuvântare, da, într-o stare de binecuvântare etern .
Cuvântul grecesc folosit pentru »n scut din nou« se întâlne te numai aici în Noul
Testament i în versetul 23. Este desigur acela i lucru cu ce Domnul nume te »n scut
din nou« (Ioan 3, 3). Este îns aici v zut dintr-o alt perspectiv . Este trezirea la o via
nou prin atotputernicia lui Dumnezeu de a crea totul nou. Dumnezeu nu ne-a adus la
Sine, îmbun t ind ce este r u în noi, ci f când din noi f pturi noi. Omul cel vechi nu
poate fi îmbun t it, c ci el nu vrea s asculte (Romani 8, 7). De aceea El ne-a dat via a
nou .
Moartea lui Hristos, Mesia, a fost pentru Israel, care L-a omorât cu mâna lui,
sfâr itul tuturor binecuvânt rilor i a oric rei speran e de împlinire a f g duin elor
date de Dumnezeu p rin ilor lui. Iudeii nu mai puteau avea nici-o preten ie, c ci ei Lau respins i crucificat, pe El, în care trebuiau s se împlineasc toate f g duin ele. De
aceea învierea Lui a fost o na tere din nou pentru o speran
vie. F g duin ele
binecuvânt rilor p mânte ti au trecut acum pentru ei. Dar o nou perspectiv se
deschidea înaintea lor: o mo tenire cereasc , o speran confirmat în via a Persoanei a
c rei moarte a însemnat sfâr itul speran ei lor p mânte ti. Via a lor proprie, pe care au
primit-o prin na terea din nou, nu se poate sfâr i înainte ca f g duin ele s fie
împlinite, a a cum nu au avut parte p rin ii lor i toate genera iile care au urmat dup
ei (Evrei 11, 13).
Noi ne g seam într-o stare de p cat i moarte. În aceasta a coborât Hristos pentru
noi. Dar dup ce a înf ptuit lucrarea, a înviat dintre cei mor i. El a înf ptuit lucrarea i
a venit acum s ia în posesiune mo tenirea. Satana, duhurile rele, moartea, pe to i
ace tia i-a biruit Hristos. Învierea lui a nimicit tot ce era între El i glorie. Deoarece eu
am fost n scut din nou prin învierea Sa, nu mai este nimic între mine i mo tenirea
nestric cioas . Moartea îns i a fost a a de definitiv învins (Evrei 2, 15), c nu mai
este necesar pentru noi ca s murim (1 Corinteni 3, 22). Dac Domnul va veni foarte
curând, (dac am voie s spun a a) niciunul din noi nu va muri (1 Corinteni 15, 51).
Dac trebuie s murim, atunci moartea este pentru noi mesagerul care ne duce din
pustie la Domnul. S te mu i, ca s fi la Hristos, este mult mai bine (Filipeni 1, 23)!
Chiar i trupul nostru va fi glorificat (Filipeni 3, 21). »Fie ... via a, fie moartea, fie
lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre« (1 Corinteni 3, 22).
Ca Fiu etern, Domnul Isus putea s dea totdeauna via a (Ioan 5, 21), i El a f cut
aceasta chiar de la c derea în p cat. Dar dup învierea Sa El a dat, ca Ultimul Adam,
via din bel ug tuturor acelora care au crezut i cred în El (1 Corinteni 15, 45); El le-a
dat propria Lui via
de înviere. Se poate spune c am fost n scu i din nou prin
învierea lui Isus Hristos dintre mor i. Cuvântul »înviere« nu este înso it de articol;
aceasta înseamn c accentul nu se pune pe realitatea istoric a învierii, ci pe
caracterul învierii. Nu este o înviere general , ci o înviere dintre cei mor i; ceilal i mor i
r mân în morminte.
Aici nu este vorba de învierea noastr cu Hristos (Efeseni 2, 6), prezentat simbolic în
râul Iordan, ci de învierea Lui pentru noi (Romani 4, 25), a c rei prezentare simbolic
este Marea Ro ie. Marea Ro ie înseamn : s ie i afar din Egipt i s intri în pustie,
Iordanul înseamn : s p r se ti pustia i s intri în ar . Petru vede pe credincio i în
pustie, Epistola c tre Efeseni îi prive te intra i în ar .
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Învierea le-a ar tat o posesiune aflat într-o alt lume i totodat puterea care îl duce
pe om acolo. Cu toate c el era supus mor ii, el poate intra acolo în baza victoriei
minunate a Mântuitorului prin înviere. El este v zut în lumea aceasta, dar liber de
robia în care s-a aflat pân acum (Evrei 2, 15; Romani 8, 2; Galateni 5, 17), i în felul
acesta lumea este pentru el o pustie. Dumnezeu îl conduce spre Canaanul ceresc, a a
cum odinioar poporul p mântesc a fost condus spre Canaanul p mântesc.
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