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Capitolul 1 versetul 8: pe care voi Îl iubi�i f�r� s�-L fi v�zut, crede�i în El, f�r� 
s�-L vede�i, �i v� bucura�i cu o bucurie negr�it� �i str�lucit�, ... 
 
   Apostolul a vorbit în versetul 3 despre »noi«. Acolo s-a f�cut una cu aceia c�rora le 
scria, c�ci fiecare credincios este n�scut din nou (Ioan 3, 3,5). Aici se refer� numai la 
un aspect, c�ci el personal a v�zut pe Domnul. Altfel nici nu putea s� fie apostol (Ioan 
15, 27; 1 Corinteni 9, 1)! 
   Aici nu exist� o porunc� de a iubi pe Domnul, ci afirma�ia sigur�, c� ei Îl iubeau. 
Fiecare credincios Îl iube�te. Nu a�a cum ne dorim �i cum ar trebui s� fie de fapt. Dar 
dac� Dumnezeu scrie copiilor S�i, atunci El spune: „Eu �tiu c� voi iubi�i pe Fiul Meu!” 
Aceasta este diferen�a dintre noi �i lume, �i diferen�a dintre noi �i Israel. 
   Lumea nu poate iubi pe cineva care nu l-a v�zut niciodat�. În ceea ce prive�te pe 
Domnul Isus, El Însu�i a spus: »Dar acum le-au �i v�zut, �i M-au urât �i pe Mine �i pe 
Tat�l Meu« (Ioan 15, 24). 
   Lui Israel i s-a spus: »S� iube�ti pe Domnul, Dumnezeul t�u, cu toat� inima ta, cu tot 
sufletul t�u �i cu toat� puterea ta« (Deuteronom 6, 5; Marcu 12, 30). Despre noi se 
spune: »Noi Îl iubim pentru c� El ne-a iubit mai întâi« (1 Ioan 4, 19). 
   De unde vine aceast� diferen��? Un credicios nu mai este un om obi�nuit! El are 
parte de natura divin� (2 Petru 1, 4). Deci, dac� Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4, 8, 
16), atunci natura divin� în noi este tot dragoste. Via�a nou� din noi iube�te, iar 
dragostea poart� caracterul dragostei lui Dumnezeu, cu toate c� izvorul este 
Dumnezeu. Petru folose�te pentru dragostea noastr� cuvântul grecesc „agape”, care 
este cuvântul pentru dragostea divin� (Ioan 3, 16). 
   În afar� de aceasta, via�a nou�, care a produs-o în noi, poart� caracterul Duhului 
Sfânt (Ioan 3, 6). Este cu totul altceva decât via�a pe care am primit-o la na�terea 
noastr�, este duh.  De aceea ea tr�ie�te �i se mi�c�  nu în lucrurile p�mântului 
acestuia, ci în lucrurile spirituale (Efeseni 1, 3; 2 Corinteni 5, 16), care sunt invizibile 
pentru ochiul natural. De aceea putem iubi ceea ce nu am v�zut. 
   Cât de multe motive avem s�-L iubim! Noi Îl iubim, pentru c� El ne-a iubit mai întâi 
(1 Ioan 4, 19). El este Fiul lui Dumnezeu »care m-a iubit �i S-a dat pe Sine Însu�i 
pentru mine« (Galateni 2, 20). El ne-a iubit �i S-a dat pe Sine ca jertf� (Efeseni 5, 2, 
25). Pentru noi a devenit Om �i a venit pe p�mânt. Pentru noi a trecut prin toate 
greut��ile care sunt într-o lume dominat� de Satana pe un p�mânt blestemat de 
Dumnezeu (Evrei 2, 10, 14; 4, 15). Pentru noi a mers la cruce, ca s� poarte p�catele 
noastre �i judecata asupra p�catelor noastre. Ne putem imagina c� am putea tr�i f�r� 
El? 
   �i pe lâng� aceasta, Duhul Sfânt a venit la noi ca s� prezinte inimilor noastre toat� 
slava, nu numai a lucr�rii Sale, ci �i a Persoanei Sale (Ioan 4, 14; 16, 13 �i 
urm�toarele). Când noi, în timp ce cercet�m Cuvântul lui Dumnezeu în supunere �i 
dependen�� de Duhul Sfânt, vedem slava Sa, nu spunem noi împreun� cu mireasa din 
Cântarea Cânt�rilor: »Mirodeniile Tale au un miros pl�cut. Numele T�u este o 
mireasm� v�rsat�. De aceea Te iubesc pe Tine fecioarele« (Cântarea Cânt�rilor 1, 3). 
»Iubitul meu este alb �i rumen, deosebindu-se din zece mii. ... Cerul gurii Lui este 
numai dulcea�� �i toat� fiin�a Lui este plin� de farmec. A�a este iubitul meu, a�a este 
scumpul meu« (Cântarea Cânt�rilor 5, 10, 16)! Apoi cânt�m împreun� cu fiii lui Core 
»Cântarea Celui preaiubit« (Psalmul 45). Cu cât Îl cunoa�tem mai mult, cu atât Îl iubim 
mai mult. 
   Ce va fi când nederanja�i Îl vom vedea cu des�vâr�ire, a�a cum este (1 Ioan 3, 2)! 
Când în chip des�vâr�it vom vedea toate des�vâr�irile, �i când Îi vom vedea fa�a 
(Apocalipsa 22, 4) care pentru noi a fost scuipat�, lovit� �i r�nit� de cununa de spini! 
Dar oricât de des�vâr�it� va fi dragostea noastr� atunci, - în principiu ea este deja 
acum în inimile noastre. 
   Nu, noi nu L-am v�zut, �i nici acum nu-L vedem; noi credem în El. La aceasta i-a 
îndemnat Domnul pe ucenicii S�i, atunci când i-a l�sat, ca s� se reîntoarc� în cer (Ioan 
14, 1). »Credin�a este o încredere neclintit� în lucrurile n�d�jduite, o puternic� 
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încredin�are despre lucrurile care nu se v�d« (Evrei 11, 1). Aceasta este caracteristica 
cre�tinismului, c� totul este invizibil pentru ochiul natural (Galateni 3, 23-25; Efeseni 
1, 3), în opozi�ie cu timpul dinainte de cruce �i timpul de dup� r�pirea Adun�rii. Dar 
este �i marele privilegiu al cre�tinismului (Ioan 20, 29). 
   Noi ne bucur�m nu de ceea ce era vizibil pentru ochiul natural care privea la Domnul 
Isus, atunci când a fost aici pe p�mânt. El va apare cândva în maestate �i slav� pe 
p�mânt (Apocalipsa 19). Atunci va fi admirat (Isaia 33, 17). Dar acum nici un ochi 
natural nu L-a v�zut a�a. Când L-au privit, »nu avea nici frumuse�e, nici str�lucire ca 
s� ne atrag� privirile, �i înf��i�area Lui nu avea nimic care s� ne plac�. A fost dispre�uit 
�i p�r�sit de oameni« (Isaia 53, 2,3). 
   Dar acum Îl vedem prosl�vit în cer (Evrei 2, 9). Vedem slava Sa moral� �i divin�, într-
adev�r nu cu ochii naturali, ci cu ochii inimii lumina�i de Dumnezeu (Efeseni 1, 18). �i 
de aceasta ne bucur�m cu o bucurie care nu se poate exprima prin cuvinte omene�ti (2 
Corinteni 12, 4), da, care va fi chiar prea mare pentru vorbirea cereasc�, pe care o va 
vorbi atunci des�vâr�it gura noastr�; c�ci la urm� b�trânii din cer ador� t�când 
(Apocalipsa 5, 14)! Slava Persoanei Sale este nem�rginit�. Prin puterea Duhului Sfânt 
care locuie�te în noi st�m în leg�tur� vie cu El �i putem savura slava Sa (Ioan 4, 14), �i 
anume nu numai slava Sa exterioar�, ci slava Lui personal� l�untric�. Deoarece 
aceasta este nem�rginit de mare, bucuria noastr� nu poate fi exprimat� prin cuvinte. 
Nu �tim noi aceasta din experien��? 
   Bucuria noastr� este �i str�lucit�, sau »plin� de slav�«, a�a cum se mai poate 
traduce. El, în Cel care ne bucur�m, este în slav�, da, pentru inimile noastre umple 
slava. De ceea ce noi ne bucur�m este ve�nic, �i bucuria noastr� este în mod 
corespunz�tor tot a�a. Aceast� bucurie a ve�niciei este deja acum bucuria noastr�. Ea 
a început atunci când Tat�l ne-a introdus în casa Sa, atunci când ca fii pierdu�i am 
venit la El (Luca 15, 24). Dar pân� ast�zi ea nu s-a sfâr�it, �i nici în ve�nicie nu se va 
sfâr�i. Str�lucirea supranatural� a slavei ve�nice, lumina zilelor viitoare este legat� cu 
bucuria noastr�. De aceea, to�i cei care st�teau în sinedriu au v�zut fa�a lui �tefan 
str�lucind ca fa�a unui înger (Faptele Apostolilor 6, 15). 
 
 
Capitolul 1 versetele 9: pentru c� ve�i dobândi, ca sfâr�it al credin�ei voastre, 
mântuirea sufletelor voastre. 
 
   Cuvântul »dobândi« înseamn� a lua cu sine, a aduce înl�untru sau a primi ceea ce se 
cuvine cuiva ca rod al muncii sale sau al f�g�duin�elor (Matei 25, 27; 2 Corinteni 5, 10; 
Evrei 10, 36; 11, 19). Aici este în leg�tur� cu credin�a. Forma verbului (participiul 
prezent – vezi Versiunea GBV 1989 �i 2001) arat� c� »dobândirea« are loc în acela�i 
timp ca �i »v� bucura�i« din versetul 8. Acolo am v�zut c� are loc în prezent, deci 
mântuirea sufletelor noastre o avem acum, �i nu abia cândva în viitor. 
   »Sfâr�it al credin�ei voastre« arat� atât �inta cât �i încetarea credin�ei. �inta credin�ei 
noastre, scopul ei, este s� fim mântui�i (Faptele Apostolilor 16, 31). Mântuirea deplin� o 
vom primi abia atunci când va veni Domnul ca s� ne duc� în slav�. Atunci trupul 
nostru, sufletul nostru �i duhul nostru vor fi mântuite (Filipeni 3, 21, versetul 5, 1 
Tesaloniceni 5, 23). Dar aici este vorba de »mântuirea sufletelor«. Este deci o îngr�dire a 
ceea ce se în�elege în general în aceast� scrisoare prin mântuire. Accentuat este 
aceasta prin faptul c� »mântuirea« �i »sufletele« sunt f�r� articol. În�elesul este deci mai 
mult caracteristic. 
   Cei credincio�i au deja acum mântuirea sufletului. Ei au ajuns �inta, sfâr�itul 
credin�ei lor. Sfâr�itul n�dejdii noastre îl vom primi când vom ajunge în slav�. Se va 
vedea la ar�tarea Domnului nostru. 
   Noi primim mântuirea sufletelor noastre atunci când credem Evanghelia, adic�, 
credem c� Hristos a fost dat din pricina f�r�delegilor noastre, �i a înviat din pricin� c� 
am fost socoti�i neprih�ni�i (1 Corinteni 15, 1-4; Romani 4, 25). Atunci avem nu numai 
pace cu Dumnezeu, ci am primit �i eliberarea (Romani 5, 1; Romani 6-8). Atunci �tim: 
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»Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus« (Romani 8, 1). 
Abia atunci ne vom putea bucura cu adev�rat în Domnul, când nu vom mai privi la noi 
în�ine, ci numai la El. Mântuire nu înseamn� numai c� noi nu vom ajunge în iad. 
Înseamn� c� vom fi salva�i de tot ceea ce ne �inea prin�i, deci nu numai de moarte, ca 
sentin�� a lui Dumnezeu, ci �i de puterea p�catului din noi, de Satana �i de lume 
(Romani 8, 2-3). 
   Lucrarea Domnului este des�vâr�it�. »Printr-o singur� jertf� El a f�cut des�vâr�i�i 
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfin�i�i« (Evrei 10, 14). Dar noi vom avea parte pentru 
sufletele noastre de toate urm�rile lucr�rii Sale, atunci când nu vom mai fi preocupa�i 
cu noi în�ine, ci când vom privi numai la El. De aceea mântuirea sufletelor noastre este 
adus� aici în leg�tur� cu versetul 8: cu dragostea noastr� pentru El �i cu bucuria 
negr�it� �i str�lucit� în El. Pe acestea le avem numai atunci când nu ne vom mai 
preocupa cu noi în�ine, ci ne vom preocupa numai cu El. 
   Cei necredincio�i nu se pot ridica deasupra lucrurilor p�mântului acestuia. For�a de 
atrac�ie a p�mântului nu le permite aceasta. Punctul de atrac�ie pentru cei credincio�i 
a fost mutat de pe p�mânt în cer. Acolo este o Persoan� vie, prosl�vit�, �i puterea Lui 
nem�rginit� de atrac�ie poate s�-l atrag� la Sine pe cel credincios, în ceea ce prive�te 
sentimentele lui, din împrejur�rile lui de aici de pe p�mânt. 
   Întrebarea cea mare este, cum cunoa�tem noi pe Domnul Isus? Mai întâi trebuie s�-L 
cunoa�tem ca pe Acela care acum dou� mii de ani a murit pentru noi, �i prin aceasta 
nu mai exist� nici o judecat� pentru noi. Dar dac� nu mergem mai departe, avem 
numai o cunoa�tere foarte limitat� a Lui. Cât de cu totul altfel va fi pentru inima 
noastr� dac� în�elegem c� El este o Persoan� vie, care st� acum la dreapta lui 
Dumnezeu în cer! Întrebarea cea mare este, suntem noi interesa�i de Hristos �i de tot 
ce este în El? Dac� Îl iubim, aceasta se va ar�ta în aceea c� vrem s� cunoa�tem ceea ce 
se poate cunoa�te despre El. Despre lucr�rile lui Dumnezeu se spune: »Lucr�rile 
Domnului, cercetate de to�i cei care le iubesc« (Psalmul 111, 2). Dac� iubim pe Domnul, 
vom încerca cu toat� sârguin�a s� cunoa�tem totul cu privire la El, �i s� fim 
pretutindeni unde Îl putem întâlni. M� în�el singur dac� cred c� iubesc pe Domnul �i 
neglijez Biblia, neglijez strângerile laolalt� în jurul Domnului �i strângerile unde se 
veste�te Cuvântul S�u. 
   Acul busolei indic� totdeauna spre polul nord. El poate oscila, dac� este furtun� �i 
valurile se înal��, dar nu-�i schimb� direc�ia. Tot a�a „acul” inimii unui cre�tin arat� 
totdeauna spre Hristos. Cine cunoa�te pe Domnul, Îl iube�te �i �tie c� El a trecut 
pentru el prin toate împrejur�rile de pe p�mânt, acela nu va lupta s� ias� din greut��i, 
ci va privi spre El, ca El s�-l ajute �i s�-l ocroteasc� în greut��i. În felul acesta va fi 
atras prin puterea de atrac�ie a lui Hristos în slav�, deasupra tuturor greut��ilor. Inima 
lui este liber� în mijlocul tuturor împrejur�rilor p�mânte�ti; el este în�l�at la locul 
minunat al libert��ii �i dragostei, unde este Hristos. El are mântuirea sufletului s�u, în 
timp ce se mai afl� înc� în împrejur�ri pe p�mânt, iar trupul lui mai are parte de 
urm�rile p�catului, ale blestemului asupra p�mântului �i de puterea Satanei în lume. 
   Cât de clar trebuie s� fi fost �i acest ultim verset pentru credincio�ii israeli�i, c�rora 
le-a fost adresat� scrisoarea, cât de mult mai scump� este partea unui cre�tin în 
compara�ie cu partea unui israelit! Nici-un israelit, nici m�car aceia care au fost lega�i 
cu El înainte ca El s� mearg� la cruce, �i prin aceasta au fost mai mari decât to�i cei 
dinaintea lor (Matei 11, 11; Luca 10, 24), nu a putut cunoa�te dragostea Domnului �i 
pe El Însu�i, a�a cum cunoa�tem noi, cei care am v�zut via�a �i moartea Lui pe p�mânt 
�i �tim c� a f�cut-o din dragoste pentru noi (Galateni 2, 20; Efeseni 5, 2-25)! Ei nu au 
cunoscut pe Domnul prosl�vit în cer (Evrei 2, 9; 2 Corinteni 3, 18) �i nu aveau în ei pe 
Duhul Sfânt ca putere divin�, care ne-a adus într-o leg�tur� vie cu Hristos în cer �i ne 
face ap�i s� savur�m toate scump�t��ile Persoanei Sale (Ioan 4, 14). Credincio�ii 
vechiului leg�mânt cuno�teau câteodat�, pentru scurt timp, anumite izb�viri, dar 
niciunul din ei nu a cunoscut mântuirea sufletului. 
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Capitolul 1 versetele 10: Prorocii, care au prorocit despre harul care v� era 
p�strat vou�, au f�cut din mântuirea aceasta �inta cercet�rilor �i c�ut�rii lor 
st�ruitoare. 
 
   Prorocii au vorbit despre mântuire; nu numai despre eliberarea deplin� a lui Israel, 
cu toate c� ea st� pe prim plan, ci �i despre mântuirea sufletului. Dac� copiii lui Israel, 
din cauza f�r�delegilor �i p�catelor lor împotriva lui Dumnezeu, ajung în cele mai grele 
situa�ii, atunci „eliberarea” lor trebuie s� însemne �i iertarea p�catelor lor. 
   Ca exemplu voi numi urm�torul caz: când Iacov vorbe�te profetic despre viitorul fiilor 
s�i, spune, între altele: »Dan va fi un �arpe pe drum, o n�pârc� pe c�rare, mu�când 
c�lcâiele calului, f�când s� cad� c�l�re�ul pe spate« (Geneza 49, 17). Nu vedem noi aici 
totodat� – în leg�tur� cu Cuvântul lui Dumnezeu adresat �arpelui: »Aceasta (s�mân�a 
femeii) î�i va zdrobi capul, �i tu îi vei zdrobi c�lcâiul« (Geneza 3, 15) – pe iudeii care se 
las� folosi�i de Satana ca s� omoare pe Domnul? De aceea Iacov spune în continuare: 
»În ajutorul T�u n�d�jduiesc, Doamne!« 
   Isaia spune c� »EL« a fost zdrobit, ca astfel Israel s� capete t�m�duirea, �i c� ei vor 
primi pace, deoarece EL a purtat pedeapsa (Isaia 53, 5). 
   Daniel m�rturise�te lui Dumnezeu p�catele poporului �i prime�te r�spunsul, c� dup� 
un anumit timp f�r�delegea va înceta, p�catele vor fi isp��ite, nelegiuirile vor fi isp��ite 
�i neprih�nirea ve�nic� va fi adus� (Daniel 9). 
   Putem în�elege c� credincio�ii iudei, c�rora le scria Petru, erau în pericol s� doreasc� 
timpurile trecute din vremea lui David, Solomon, etc. (2 Cronici 9, 22-27). În timpul 
acela poporul se afla în �ar�, era bogat �i onorat, �i scaunul de domnie al Domnului 
(Iehova) era în Ierusalim (1 Cronici 29, 23). Acum erau împr��tia�i �i dispre�ui�i, iar 
�ara era sub st�pânirea roman�. Nu ne-am dorit �i noi deseori, pe când eram copii �i 
mai târziu când nu am în�eles minunata pozi�ie cre�tin�, s� fi tr�it în Palestina în 
timpul când Domnul mergea din loc în loc binecuvântând? 
   Da, timpul acela a fost sublim, chiar mai bun decât cele mai minunate zile ale lui 
Israel (Matei 11, 11). Domnul spune ucenicilor: »Mul�i proroci �i oameni neprih�ni�i au 
dorit s� vad� lucrurile pe care le vede�i voi, �i nu le-au v�zut; �i s� aud� lucrurile pe 
care le auzi�i voi, �i nu le-au auzit« (Matei 12, 42; 13, 17; Luca 10, 24; Ioan 8, 56). 
   �i cu toate acestea Domnul spune ucenicilor c� este de folos pentru ei, ca El s� se 
reîntoarc� la Tat�l (Ioan 16, 7). Apostolul Pavel scrie: »Chiar dac� am cunoscut pe 
Hristos dup� starea fireasc� (adic� dup� carne), totu�i acum nu-L mai cunoa�tem în 
felul acesta« (2 Corinteni 5, 16). Pozi�ia noastr� este cu mult mai minunat� decât a 
celor mai binecuvânta�i ucenici din timpul când Domnul Isus a fost pe p�mânt. Noi Îl 
cunoa�tem nu numai ca Mesia, ci �i ca »Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit �i S-a dat pe 
Sine Însu�i pentru mine« (Galateni 2, 20). Îl vedem în slav� �i noi suntem uni�i cu El 
acolo (Efeseni 1, 23). Duhul Sfânt locuie�te în noi (1 Corinteni 6, 19) �i �tim c� El ne va 
lua în curând, ca astfel �i trupul nostru s� fie asemenea Lui (Filipeni 3, 21; 1 Ioan 3, 2).  
   Profe�ii din vechime au cunoscut mântuirea numai într-o anumit� m�sur�. 
Dumnezeu le-a descoperit-o. Dar ei nu au avut o cunoa�tere a�a de clar� cum avem 
noi, cei care avem pe Duhul Sfânt, care ne conduce în tot adev�rul (Ioan 16, 13). Prin 
inspira�ia lui Dumnezeu au avut o oarecare lumin� asupra ei �i ei au cercetat �i au 
c�utat cu privire la ce au zis �i au scris, cu toate c� nu puteau s� în�eleag� totul 
(Daniel 7, 16-28; 8, 13-26; Ieremia 32, 25). Cuvintele grece�ti pentru »a cerceta« �i »a 
c�uta« sunt aici verbe compuse care înseamn� o cercetare �i explorare exact�, cu râvn� 
�i d�ruire. 
   Nu au trebuit credincio�ii c�rora le-a fost adresat� scrisoarea (�i noi de asemenea!) s� 
fie profund impresiona�i de harul care le era preg�tit (�i de asemenea �i nou�), dac� 
ace�ti oameni din vechime au cercetat cu atâta seriozitate �i râvn� ceea ce Dumnezeu 
le-a descoperit despre acest har, cu toate c� �tiau c� acest har nu era pentru ei, ci 
pentru noi? (versetul 12) 
   Cât de mult confirm� versetul acesta inspira�ia deplin� a Bibliei! Profe�ii nu au vorbit 
despre a�tept�rile min�ii sau sentimentelor lor (2 Petru 1, 21). Ei au trebuit s� cerceteze 
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cuvintele care le-au spus sau le-au scris, �i, dac� este posibil, s� le în�eleag� (Daniel 
12, 8-9).  
   În greac� cuvântul profe�i nu este înso�it de articol. Deci prin aceasta nu se în�elege 
c� este vorba de scriitorii a�a-ziselor c�r�i profetice din Vechiul Testament, ci este mai 
mult vorba de caracterul general al acelora care au prorocit despre mântuire. Acestora 
le apar�ine, de exemplu, �i Iacov (Geneza 49). 
 
 
Capitolul 1 versetul 11: Ei cercetau s� vad� ce vreme �i ce împrejur�ri avea în 
vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui 
Hristos �i sl�vile de care aveau s� fie urmate. 
 
   Cuvântul »cercetau« este în greac� acela�i cuvânt ca �i în versetul 10 (�inta 
cercet�rilor), dar în versetul 11 a fost l�sat� la o parte accentuarea cercet�rilor. Forma 
timpului (participiul prezent în limba greac� – deci, o traducere mai corect� ar fi: 
cercetând; NT) arat� c� ei f�ceau permanent, tot mereu aceasta. Onoarea mare pe care 
o aveau prorocii, de a rosti sau a scrie profe�ii, nu a însemnat c� era inutil sau f�r� 
folos pentru ei s� cerceteze aceste profe�ii, ca astfel s� în�eleag� ceva din ceea ce aveau 
de comunicat din plin�tatea lui Dumnezeu. Totdeauna este necesar� dependen�a legat� 
de încrederea în bun�tatea lui Dumnezeu �i ajutorul pe care ni-l d� prin harul S�u în 
ne�tiin�a �i sl�biciunea noastr�. Dar faptul c� Dumnezeu ne-a dat Cuvântul S�u ne 
încurajeaz� s�-L rug�m pentru în�elegerea lui �i s� a�tept�m ca El s� ne-o dea atunci 
când vrea El. A�a au f�cut oamenii inspira�i, despre care se vorbe�te aici, �i tot a�a s� 
facem �i noi. 
   Exist� îns� ceva care face mai clar c� »nici o prorocie n-a fost adus� prin voia omului« 
�i c� »oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mâna�i de Duhul Sfânt« (2 Petru 1, 21)? 
Profe�ii au cercetat cu inimile pline de reveren�� ceea ce ei în�i�i au scris. Deci profe�ia 
lor nu a fost limitat� la ceea ce cuno�teau ei, sau la ceea ce a fost motivul prorociei. 
Dumnezeu i-a folosit ca instrumente, dar printr-o putere care era în afara lor. Sufletele 
lor erau în p�rt��ie cu Dumnezeu, �i astfel El le-a descoperit, în timp ce ei a�teptau cu 
smerenie de la El, c� aceste lucruri nu erau pentru ei, ci pentru noi, cei care vom veni 
mai târziu! 
   Puterea care lucra în ei era »Duhul lui Hristos«! Acest nume pentru Duhul Sfânt este 
folosit �i în alte locuri (Romani 8, 9; Filipeni 1, 19; Faptele Apostolilor 16, 7). Dar 
folosirea lui aici este cu atât mai remarcabil�, cu cât Domnul a devenit Hristosul la 
mult timp dup� ce au scris prorocii. În Romani 8.9, Duhul este numit a�a, m� gândesc, 
deoarece cu o for�� practic� ne formeaz� asemenea lui Hristos. În textul nostru, 
motivul este c� profe�ii au vorbit despre El ca Hristosul (Apocalipsa 19, 10), da, c� El 
personal vorbe�te câteodat� în ei (Psalmul 22; Isaia 49, 61,63,65). 
   Cuvântul grecesc »vestea mai dinainte« se întâlne�te în Noul Testament numai aici. 
Înseamn� „s� spui categoric ceva”, �i vorbe�te de faptul c� ceea ce se spune are o 
importan�� deosebit�, sau exprim� opusul p�rerilor sau dorin�elor. 
   Duhul lui Hristos nu a vorbit numai de »suferin�a lui Hristos«, ci de »suferin�ele (la 
plural) care urmau s� vin� peste Hristos«! Nu este vorba numai c� El va suferi, ci c� El 
va trebui s� sufere (Luca 24, 26,46)! Aceste suferin�e erau preg�tite pentru El, �i El 
trebuia s� aib� parte de ele. În greac� se folose�te aceia�i form� ca �i în versetul 10 
pentru »har«. A�a cum harul, despre care au vorbit profe�ii, a fost preg�tit pentru noi, 
tot a�a au fost preg�tite suferin�ele pentru Hristos. 
   Deoarece unii spun c� aici se vorbe�te despre suferin�a lui Hristos �i a Adun�rii (ca 
de exemplu Calvin), trebuie s� observ�m c� Petru folose�te numele Hristos totdeauna 
personal, �i nu a�a cum face Pavel în unele locuri, vorbind despre »Hristos �i Adunare« 
(1 Corinteni 12, 12). Compar� de exemplu capitolul 4, 1,13. 
   Cât de ciudat trebuie s� li se fi p�rut profe�ilor, c� pentru Mesia care va veni era 
preg�tit� nu numai slava, ci �i suferin�ele. Credincio�ii iudei a�teptau ca Dumnezeu s� 
nimiceasc� prin El pe du�mani �i s� elibereze pe poporul S�u. Cum atunci s� sufere? 
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   Faptul c� exist� suferin�e ca urmare a p�catului, �tiau to�i. Fiecare, care �i-a 
recunoscut într-o oarecare m�sur� p�catele, �tia c� Dumnezeu va pedepsi p�catele prin 
judecata Lui dreapt�. Dar c� El va trebui s� sufere, El, Cel care a fost numit de 
Dumnezeu »Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în care î�i g�se�te pl�cere 
sufletul Meu« (Isaia 42, 1), aceasta era pentru ei greu de în�eles. �tim c� nici m�car 
ucenicii, cu toate în�tin��rile repetate din partea Domnului (Luca 17, 25; 24, 26,46), nu 
voiau s� cread�, a�a c� au fost complet deruta�i atunci când Domnul a fost crucificat. 
   �i cu toate acestea Scriptura a fost foarte clar�. Dumnezeu a spus deja în gr�dina 
Eden c� s�mân�a femeii va zdrobi capul �arpelui, dup� ce �arpele îi va zdrobi c�lcâiul 
(Geneza 3, 15). Daniel a prorocit c� Mesia va fi stârpit �i nu va avea nimic (Daniel 9, 
26). Isaia a scris despre Robul Domnului care va suferi (Isaia 53), Zaharia despre Acela 
care a fost tovar��ul Domnului �i care totu�i a fost lovit (Zaharia 13, 7). Putem 
continua în felul acesta. S� ne gândim numai la Psalmi! Câte tablouri nu arat� c� 
Mesia va trebui mai întâi s� fie repudiat de fra�ii Lui, înainte ca s� primeasc� slava 
(Psalmul 105, 17-22). 
   Nimeni nu poate în�elege c�ile lui Dumnezeu, înainte ca Dumnezeu s� fi mers pe 
drumul Lui (Exodul 33, 20-23). Pentru a putea în�elege, trebuie s� fim asemenea lui 
Dumnezeu �i s� gândim a�a cum gânde�te El. Cine dintre credincio�ii Vechiului 
Testament a �tiut cât de îngrozitor este p�catul în ochii lui Dumnezeu?  - Nu puteau s� 
�tie! Noi ne putem face o anumit� p�rere despre el, deoarece vedem crucea. Acolo a 
devenit vizibil cât de oribil este p�catul în ochii lui Dumnezeu (Romani 8, 3; Romani 5, 
8). Acolo vedem c� Dumnezeu nu numai iube�te, ci El este dragoste (1 Ioan 4, 8). 
Rabinii au încercat s� evite aceast� neîn�elegere, presupunând c� exist� doi Mesia, 
Unul care va suferi, �i unul care va domni. Profe�ii au crezut Cuvântul lui Dumnezeu �i 
au cercetat, ca s� afle în ce timp �i în ce împrejur�ri va avea loc aceasta. Doreau cu 
pl�cere s� �tie acest »când« �i »cum« al acestor lucruri minunate. 
   Am v�zut c� atât cuvântul »suferin��«, cât �i cuvântul »slav�« sunt în limba greac� la 
plural. Scriptura vorbe�te de mai multe feluri de suferin�e �i sl�vi cu privire la Domnul. 
Cea mai mare suferin�� a fost desigur cea de la cruce în orele de întuneric. Atunci 
Domnul a purtat p�catele noastre �i a fost f�cut p�cat pentru noi. Ce trebuie s� fi fost 
aceasta pentru sufletul Lui sfânt! Acolo L-a lovit sabia drept��ii lui Dumnezeu (Zaharia 
13, 7) – a unui Dumnezeu în care nu este deloc întuneric (1 Ioan 1, 5), �i care este a�a 
de sfânt, c� nu poate s� priveasc� p�catul -, pe El, care putea spune »totdeauna fac ce-
I este pl�cut« (Ioan 8, 29). Acolo Domnul a trebuit s� strige: »Pentru ce M-ai p�r�sit?« 
(Matei 27, 46) – Nici o creatur� nu poate p�trunde adâncimea acestei suferin�e! Putem 
s-o privim numai din dep�rtare �i s� aducem adorare. 
   În afar� de aceasta, Domnul a suferit �i din pricina drept��ii. El a m�rturisit 
împotriva r�ului �i din pricina aceasta a fost repudiat. Cât de mult trebuie s� fi sim�it 
Domnul oroarea p�catului �i nedrept��ii de aici de pe p�mânt! Ce chin trebuie s� fi fost 
pentru sufletul Lui sfânt s� tr�iasc� în aceast� atmosfer� a p�catului, a nedrept��ii, a 
necur��iei �i a urii! El Se plânge: »Ei Îmi întorc r�u pentru bine, �i ur� pentru dragostea 
Mea« (Psalmul 19, 5). El era singur, era Marele Singuratic (Psalmul 102, 6 �i 
urm�toarele)! 
   Domnul a suportat �i toate suferin�ele care vin asupra noastr�, ca copii ai lui 
Dumnezeu, ca în felul acesta s� poat� fi C�petenia mântuirii noastre �i s� poat� s� ne 
duc� în siguran�� în glorie (Evrei 2, 10). În acest scop a fost ispitit în toate (de diavolul) 
în acela�i fel ca �i noi, cu excep�ia p�catului (Evrei 2, 8; 4, 14). 
   El a suferit �i în p�rt��ia cu r�m��i�a credincioas� din cele dou� semin�ii (Isaia 63, 
9). În mod deosebit în ultimele zile înainte de cruce, dup� intrarea în Ierusalim (Matei 
21), a intrat în împrejur�ri �i st�ri în care va ajunge r�m��i�a credincioas� – în necazul 
cel mare. În Psalmi g�sim mereu exprimate aceste suferin�e ale sufletului S�u, prin 
care, profetic, sunt date r�m��i�ei gânduri �i cuvinte cu care ea se va putea exprima 
atunci când va ajunge în aceast� suferin��, gânduri �i cuvinte pe care le va genera 
Duhul Sfânt în inima ei în acel timp �i în acele împrejur�ri. 
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   Dar �i sl�vile sunt diferite. Noi �tim c� El a înviat �i S-a în�l�at la cer, c� �ade pe 
Tronul Tat�lui S�u, �i c� El a fost dat Cap peste toate lucrurile Adun�rii (Efeseni 1, 22). 
Dar toate acestea sunt în cea mai mare parte sl�vi care sunt în leg�tur� cu taina care a 
fost ascuns� dintotdeauna în Dumnezeu �i pe care nu o g�sim în Vechiul Testament 
(Efeseni 3, 4-11). Acolo g�sim domnia Lui viitoare peste poporul S�u Israel, da, peste 
marginile p�mântului. G�sim urm�rile domniei Lui aici pe p�mânt, �i cum pustia va 
înflori ca trandafirul (Isaia 9, 11,32,35), iar na�iunile vor chiui de bucurie (Deuteronom 
32, 43). Iar noi �tim mai mult: cunoa�tem slava Lui ca Miel, slava Lui ve�nic� �i toate 
sl�vile pe care ni le-a descoperit Noul Testament. Nu se bucur� inima noastr� de 
aceasta? 


