Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 2, 13-20 – H. L. Heijkoop
1 Petru 2, 13 i 14: Fi i supu i oric rei st pâniri omene ti, pentru Domnul: atât
împ ratului, ca înalt st pânitor, cât i dreg torilor, ca unii care sunt trimi i de
el s pedepseasc pe f c torii de rele i s laude pe cei ce fac binele.
Cuvântul grecesc pentru »fi i supu i« înseamn , s fi i într-o stare de supunere
(imperfect aorist). Cuvântul grecesc pentru »st pâniri« (ktisis) se întâlne te în Noul
Testament de 19 ori i în toate locurile, cu excep ia celui de aici, este tradus cu crea ie
sau creatur . Aici este deci vorba de o creatur uman , i cele ce urmeaz arat clar,
c la aceast crea ie, sau st pânire, este vorba în primul rând de domnie. Diversele
forme de conducere au fost create de oameni. Apostolul Pavel detaliaz mai profund
aceast tem . C ci de fapt Dumnezeu, dup potop, a rânduit st pânirea (Romani 13,
1). Când Cain a ucis pe fratele s u, Dumnezeu i-a rezervat clar pentru Sine dreptul de
a judeca r ul (Geneza 4, 15); dar dup potop a dat oamenilor misiunea de a pedepsi
r ul: »Dac vars cineva sângele omului, i sângele lui s fie v rsat de om, c ci
Dumnezeu a f cut pe om dup chipul Lui« (Geneza 9, 6). Pe lâng aceasta mai este i
grija preventiv a lui Dumnezeu, care d fiec rui conduc tor în parte pozi ia sa (Isaia
45, 1-6). Dar nu aceasta este tema lui Petru în acest loc.
Cuvântul grecesc pentru »ca înalt st pânitor« înseamn textual »a urca peste«. A a se
întâlne te de exemplu în Filipeni 4, 7. În acela i sens se întâlne te în Romani 13, 1,
Filipeni 2, 3 i Filipeni 3, 8. Prin dreg tori se în eleg persoanele din conducere care au
o putere subordonat . A a s-a tradus cuvântul în Matei 2, 6 prin „c petenie”. În
continuare aceasta devine mult mai clar. Ei sunt trimi i de împ rat i de aceea trebuie
s fie asculta i. Deci ei au o pozi ie de putere dependent . Unii consider c cuvântul
»de el« se refer la Domnul Isus, aceasta ar însemna c puterile subordonate sunt
trimise de El, iar conduc torii cei mai mari (împ ra ii) nu. Din context, dup p rerea
mea, devine foarte clar, c aceast p rere nu este corect . În afar de aceasta, eu cred
c
pentru cuvântul »de« ar trebui s stea nu „dia”, ci cuvântul „hypo”. Cuvântul
„împ rat” nu este înso it de articolul hot rât în textul original. Este deci vorba de
caracter i nu de un anumit împ rat. Este vorba de oricine posed autoritatea cea mai
mare i este mai presus decât ceilal i. Ace tia sunt nu numai împ ra ii, ci i pre edin ii
republicilor, sau dictatorii, în regimurile totalitare. Este acela care are puterea efectiv ,
ceea ce în timpul revolu iilor i r zboaielor se poate schimba rapid, i dup p rerea
oamenilor este total nedrept. A a cum vom vedea în versetul 15, Noul Testament
în elege prin „oameni”, în mod obi nuit, pe cei necredincio i. Deci Adunarea nu face
parte din aceste „rânduieli omene ti”. În afar de aceasta, ea este o crea ie divin .
Con inutul acestui verset este, în rezumat, c nou ne este poruncit, s ne supunem
odat pentru totdeauna oric rui regim omenesc, oricare ar fi caracterul pe care îl are.
i anume, atât autorit ii supreme, cât i acelora care sunt autoriza i de ea, i aceasta
nu pentru c noi nu am putea s facem altfel, sau pentru c ar fi mai avantajos, dac
ne supunem, decât dac ne-am împotrivi, ci pentru c Domnul vrea s fim a a i s
ac ion m în felul acesta. Noi am fost adu i la ascultarea lui Hristos (cap. 1, 2). El nu Sa amestecat în treburile regimului i nu a vrut s fie nici m car judec tor într-o
problem simpl de mo tenire (Luca 12, 13-14). El nu era din lume, i ne-a spus, c
nici noi nu suntem (Ioan 17, 16). Dar El spune totodat : »Da i cezarului ce este al
cezarului« (Luca 20, 25).
Va veni timpul, când Domnul va domni, i noi vom domni împreun cu El. Acum El
este înc Cel lep dat, care nu st pe tronul Lui aici pe p mânt, ci st pe tronul Tat lui
S u în cer (Apocalipsa 3, 21). Noi suntem str ini i f r drept de cet enie pe p mânt,
c ci suntem uni i cu Domnul Cel repudiat. Ce avem noi a face cu regimul acestui
p mânt? Sunt rânduieli ale oamenilor, deci ale necredincio ilor. Ce avem noi
credincio ii a face cu ele? Nimic, decât numai s le fim supu i, deoarece noi, ca preo i
împ r te ti, avem dreptul s revel m aici pe Domnul (1 Petru 2, 9). Este un mare har
de la Dumnezeu c exist împ ra i i dreg tori. Ce înseamn lipsa autorit ii înalte,
a a cum a fost înainte de potop (Geneza 4, 23 i 6, 11-13), se vede clar în timpul
revolu iilor. Ce desfrânare va fi, dac nu ar fi nici o putere s o in în frâu. De in torii
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puterii sunt »ca s pedepseasc pe r uf c tori«, dar ca s laude pe cei ce fac binele.
Oricât de slabe i nedrepte ar fi unele regimuri, r utatea i brutalitatea multor oameni
sunt îngr dite de ele. Dup r pirea Adun rii, binele va disp rea în cea mai mare parte.
Cezarul roman î i va primi puterea i tronul de la Satana i soarele (simbolul puterii
supreme) va arde pe oameni cu focul lui (Apocalipsa 16, 8). În loc de înviorare, de
protec ie i ajutor, cezarul va face regimul s fie un martiriu pentru popor.
Israel a fost a ezat de Dumnezeu s fie capul na iunilor (Deuteronom 28, 1), a a cum
va fi cazul în timpul Împ r iei de o mie de ani. Judecata lui Dumnezeu asupra
neascult rii i dec derii lui l-a dus sub st pânirea împ ra ilor str ini. Dar cea mai
mare parte din popor s-a împotrivit cu înc p ânare s recunoasc disciplinarea din
partea lui Dumnezeu i s se supun acestei domnii. Pentru ei a fost cu atât mai greu,
cu cât ei erau singurul popor c ruia Dumnezeu i-a dat Cuvântul Lui i care cuno tea
pe Dumnezeu. Asupritorii lor erau închin tori la idoli orbi i pe lâng aceasta erau
cruzi i nedrep i.
Acest fel de gândire rebel nu se atenuase la iudeii din timpul când Petru a scris
scrisoarea aceasta. Câ iva ani mai târziu urma s înceap marea r scoal împotriva
romanilor, care, potrivit prorociei Domnului (Luca 21, 20-24), urma s se termine în
anul 70 cu pustiirea Ierusalimului i a Templului, i cu moartea sau ducerea în
captivitate a celei mai mari p r i din popor. Credincio ii dintre iudei, c rora le scria
Petru, tiau c judecata lui Dumnezeu venise peste popor. Dar ei, în loc de judecat ,
aveau deja acum parte de f g duin ele f cute poporului, înainte de venirea timpului
împlinirii lor, chiar dac ele erau numai de natur spiritual . În afar de aceasta ei
aveau parte de mai mult lumin cu privire la adev rata stare a na iunilor, decât aveau
iudeii necredincio i. Al turi de aceasta mai tiau c Domnul Isus, al c rui popor erau,
a primit toat puterea pe p mânt (Matei 20, 18). Nu îi va face aceasta s devin mai
r zvr ti i fa de puterile p gâne, decât au fost înainte de întoarcerea lor la Dumnezeu?
F r îndoial , omul este înclinat s se comporte a a; dar harul primit îmblânze te
inima fa
de ceilal i i o face s se supun Aceluia care i-a oferit harul. i voia
Domnului era, ca ei s fie supu i oric rei st pâniri.
Dar motivele pentru a fi supus d deau totodat limitele. Domnul nu vrea niciodat ca
noi s fim neascult tori fa
de El. De îndat ce un regim ne porunce te, sau ne
interzice ceva care este împotriva voii lui Dumnezeu, atunci avem voie s nu ascult m
de acel regim. Noi trebuie s ascult m mai mult de Dumnezeu, decât de oameni
(Faptele Apostolilor 5, 29).
Capitolul 2 versetele 15 i 16: C ci voia lui Dumnezeu este, ca, f când ce este
bine, s astupa i gura oamenilor ne tiutori i pro ti. Purta i-v ca ni te oameni
slobozi, f r s face i din slobozenia aceasta o hain a r ut ii, ci ca ni te robi
ai lui Dumnezeu.
Cuvântul »c ci« face clar c aceste versete con in un motiv important pentru ceea ce
ni s-a poruncit în versetele 13 i 14. Noi trebuie s fim supu i oric rei st pâniri
omene ti, c aceasta este voia lui Dumnezeu, ca f când ce este bine, s reducem la
t cere ne tiin a oamenilor f r minte. Cuvântul »voie« este acela i cuvânt ca în
capitolul 3 versetul 17 i capitolul 4, versetele 2-19, i arat c este vorba de voia lui
Dumnezeu. Noi am fost sfin i i spre ascultare, spre ascultarea lui Hristos (capitolul 1,
2).
Cuvântul grecesc pentru »ne tiin « se întâlne te numai aici i în 1 Corinteni 15, 34.
Este mai mult decât simpla lips de cunoa tere, el arat o stare a lipsei de cunoa tere
i în elegere a naturii unui lucru. Înseamn : oameni f r minte, chiar i în limba
greac . Aceasta înseamn c este vorba nu de unii care sunt f r minte, ci de to i
oamenii, i c ace tia au caracterul de a fi f r minte. Omul, care nu cunoa te pe
Dumnezeu, este f r minte (Psalmul 14, 1). Lui îi lipse te aptitudinea s bage de seam
i s judece (1 Corinteni 1, 20). El nu- i folose te mintea a a cum este bine, ca s vad
corect i s reflecte cu în elepciune asupra unei chestiuni (1 Corinteni 2, 14).
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Cre tinii nu apar in acestei categorii, c ci în Noul Testament prin „oameni” se
în elege în mod obi nuit, în afara numelui dat întregului neam, numai cei
necredincio i. Vezi de exemplu 2 Corinteni 5, 11 i Evrei 9, 27. În ultimul loc citat se
spune c oamenilor (deci tuturor „oamenilor” le este rânduit s moar o singur dat .
Dar în versetul urm tor se spune, c Hristos se va ar ta acelora care Îl a teapt . Deci
ace tia nu sunt socoti i în rândul „oamenilor”.
Cuvântul grecesc pentru »a astupa gura« înseamn textual „a pune botni ”. În Noul
Testament se mai întâlne te în Matei 22, 12 i 34; Marcu 1, 25; 4, 39; Luca 4, 35; 1
Timotei 5, 18. În Romani 4, 7 se folose te un cuvânt înrudit. În 1 Corinteni 9, 9 este un
alt cuvânt. Aici înseamn : a reduce la t cere.
Cei necredincio i vorbesc cu pl cere r u despre cei credincio i. Ei nu-i în eleg i nici
nu-i cunosc cu adev rat i cu atât mai pu in motivele i inta faptelor i cuvintelor lor
(1 Corinteni 2, 8,15). Din p cate noi le oferim suficiente motive pentru aceasta, prin
faptele noastre nebune i uneori rele. Ei le prind cu pl cere. Cât pagub s-a adus deja
prin aceasta m rturiei Domnului. Numai un râu de fapte bune (nu de cuvinte bune)
aduce pe cei necredincio i la t cere (Faptele Apostolilor 4, 14,21). Este voia lui
Dumnezeu, ca noi s facem a a.
Dar aceasta nu înseamn , c noi trebuie s renun m la libertatea noastr ! Noi am
fost chema i prin Hristos la libertate i niciodat nu trebuie s ne l s m du i în robie
(Galateni 5, 1,13). Noi am fost elibera i de Satana, de lume, de p cat i de eul nostru i
am fost adu i în adev rata pozi ie a unei creaturi: ap i pentru a sluji lui Dumnezeu.
Aceasta este adev rata slobozenie pentru o creatur i singurul fel în care ea poate s
g seasc adev rata satisfac ie. C ci creatura a fost creat pentru Creator (Coloseni 1,
16). Toate aptitudinile ei, toate puterile ei, atât cele spirituale cât i cele trupe ti, au
fost create a a fel, c sunt în chip des vâr it apte pentru a sluji Creatorului. Din
aceasta rezult , c ele vor corespunde scopului lor, când stau în slujba Creatorului.
Creatura poate avea adev rata satisfac ie i îndestulare numai atunci când folose te
întreaga capacitate a for elor ei pentru scopul destina iei ei; adic , a a cum a fost
creat . Eliberarea pentru un om înseamn eliberare de tot ce îl împiedic s slujeasc
lui Dumnezeu. Libertate înseamn s fie în chip des vâr it liber pentru a sluji
Creatorului.
Satana încearc s ne conving , c libertate înseamn s putem face propria voie.
Dar omul este o creatur i deci nu este în stare s ac ioneze independent. Dac voin a
lui nu este cârmuit de Dumnezeu, atunci el va fi folosit abuziv de Satana. În felul
acesta lucrarea sub c l uzirea voin ei proprii este sclavie, sclavie sub voin a stricat a
omului c zut i în realitate sclavie sub Satana.
Nu, noi nu trebuie s renun m niciodat la libertatea noastr . Cu toate c noi
trebuie s fim supu i oric rei st pâniri omene ti, cu toate c robii trebuie s fie supu i
st pânilor lor i femeile s fie supuse so ilor lor, cu toate c noi trebuie s facem bine
tuturor oamenilor i (Galateni 6, 10), dac este nevoie, s ne facem sclavii tuturor (1
Corinteni 9, 19), - noi nu avem voie s renun m niciodat la libertatea noastr . Noi
avem voie s slujim lui Dumnezeu; Domnul este St pânul nostru. Dac tr im prin
Duhul Sfânt, atunci avem voie s
i umbl m prin El (Galateni 5, 16+25). Dar aceasta
înseamn c noi nu folosim libertatea noastr ca manta acoperitoare a ac iunilor
noastre f cute prin voin a noastr stricat , p c toas , a a cum ne batjocoresc
du manii no tri (Romani 3, 8). Noi suntem sclavii lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu
nu este înso it de articol, prin aceasta este prezentat clar caracterul i m rimea lui
Dumnezeu.
Capitolul 2 versetul 17: Cinsti i pe to i oamenii, iubi i fr
Dumnezeu; da i cinste împ ratului!

ietatea; teme i-v

de

»Cinsti i pe to i oamenii« st în greac în forma de porunc , timpul aorist. Aceasta
înseamn c eu trebuie s cinstesc totdeauna pe to i oamenii, acolo unde este necesar.
Urm toarele trei cazuri deosebite sunt porunci la timpul prezent. Aceasta înseamn o
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datorie permanent . Noi trebuie s iubim totdeauna fr ietatea, s ne temem totdeauna
de Dumnezeu i s onor m totdeauna pe împ rat.
Noi nu trebuie s uit m niciodat , c Dumnezeu a creat pe om dup Chipul S u
(Geneza 1, 27). Chiar dac dup c derea în p cat omul nu mai p streaz asem narea
cu Dumnezeu (Geneza 5, 1-3), el r mâne dup chipul lui Dumnezeu, cum nu este nicio
alt creatur . (1 Corinteni 11, 7). El uit , i vrea s uite aceasta, deoarece starea i
faptele lui îl condamn . Dar Dumnezeu nu uit , i nici noi nu ar trebui s uit m. Chiar
dac omul s-a coborât la nivelul unui animal, i se arat ca atare, el nu este un animal.
Urm rile faptelor i st rii lui dovedesc c Dumnezeu l-a creat pentru un scop mult mai
înalt. Dac un om se comport ca un animal, va avea parte de urm ri, pe care un
animal nu le are.
Noi trebuie s cinstim pe fiecare om în parte, dup pozi ia lui i dup însu irile lui.
Chiar i pe cel mai neînsemnat i cel mai dec zut trebuie s -l cinstim din cauza
demnit ii lui de om, ca fiind cea mai înalt creatur de pe p mânt. Respectul pe care
noi îl acord m, nu le va aminti el de adev rata lor pozi ie? Poate c în felul acesta vor fi
mi ca i prin harul lui Dumnezeu care lucreaz în inima lor, ca s se ridice din starea în
care se afl .
Cuvântul grecesc pentru »fr ietate« se întâlne te numai aici i în capitolul 5 versetul
9. El desemneaz un cerc mai restrâns decât acela alc tuit de „to i”. Acestuia îi apar in
aceia, care ini ial, ca to i ceilal i oameni, au c zut de la Dumnezeu, dar acum au fost
adu i înapoi la El i pe locul, pe care Dumnezeu a a ezat la început pe oameni, da, pe
un loc mult mai înalt: ei sunt n scu i din nou i au fost adu i pe locul ascult rii
(capitolul 1, 2-3). Da, ei sunt p rta i ai naturii dumnezeie ti (2 Petru 1, 4). Dragostea
ar trebui s se reverse f r bariere spre ei. Dar noi tim, c , din p cate, vin multe
lucruri care fac ca dragostea s se r ceasc . De aceea este foarte necesar aten ionarea
cu privire la aceast datorie permanent , de neîntrerupt, ca s iubim fr ietatea.
Aici nu este vorba de dragostea pentru prietenii credincio i, sau fa de aceia care
merg cu credincio ie pe drumul lor, sau pentru aceia care sunt canale ale
binecuvânt rii pe care o primim de la Domnul. Aceast dragoste are justificarea ei în
Scriptur . Dar aici este vorba de dragostea fa de to i credincio ii ca atare. » i oricine
iube te pe Cel ce l-a n scut, iube te i pe cel n scut din El.« (1 Ioan 5, 1).
Dar aceast dragoste nu se va ar ta totdeauna în acela i fel. Noi trebuie s iubim pe
fra i, dar s nu iubim felul lor de gândire lumeasc , carnal . Dragostea noastr se
poate ar ta câteodat prin aten ion ri, pedeaps , da, chiar i prin întreruperea oric ror
rela ii cu ei. Noi trebuie s iubim »fr ietatea«. Aceasta înseamn , c noi ne dep rt m
de cineva care încearc s fac dezbin ri, strângând oameni în jurul lui (Tit 3, 10) i nu
primim în casele noastre, i nici nu salut m pe cineva care nu aduce înv
tura lui
Hristos, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu ne interzice aceasta (2 Ioan 10), dar i
pentru c noi nu iubim ce duce la destr marea fr iet ii, ci mai degrab urâm (1 Ioan
5, 2). Dragostea noastr fa de fr ietate lucreaz în noi aceast ur împotriva lui
Satana i uneltele lui, chiar i atunci când unealta a fost probabil mult timp onorat ca
slujitor dotat al lui Dumnezeu.
Cât de necesar este ca s ne temem permanent de Dumnezeu. »Frica de Domnul este
începutul în elepciunii« (Proverbele 9, 10). Ea este i începutul tiin ei (Proverbele 1, 7).
Dac nu exist temere de Dumnezeu, nu va rezulta nimic bun din aceast stare. Dar
teama sfânt de Dumnezeu alung orice fric de El i orice fric de oameni.
Teama sfânt de Dumnezeu nu este fric de El. Cu cât am cunoscut mai mult pe
Dumnezeu în dragostea Sa i în harul S u, cu cât ne-am apropiat mai mult de El i
astfel am cunoscut mai mult dragostea Sa i harul S u, în care st m înaintea Lui, cu
atât mai mare va fi teama noastr de a face ceva care Îl întristeaz
i nu este în
concordan cu p rt ia Lui minunat .
Ultimul lucru aici este: »da i cinste împ ratului«. i aceasta trebuie s aib loc f r
întrerupere. Aici nu este vorba de împ r ie, ci de persoana împ ratului, sau a aceluia
care ocup locul cel mai înalt în regim. Dar el nu trebuie onorat din cauza caracterului
lui personal, sau a însu irilor lui bune, ci pentru c este împ rat. El reprezint pe
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Dumnezeu în lucrurile p mântului. Providen a lui Dumnezeu a pus aceast persoan
în aceast pozi ie, ca acolo s fac lucrarea la care Dumnezeu vrea s -l foloseasc . În
felul acesta copilul lui Dumnezeu poate s -l onoreze permanent i totodat s se roage
pentru el, ca el s vin la poc in
i la cunoa terea adev rului (1 Timotei 2, 1-4).
Cât de mult coincide versetul nostru cu cuvintele apostolului Pavel: »Da i tuturor ce
sunte i datori s da i; cui datora i birul, da i-i birul; cui datora i vama, da i-i vama; cui
datora i teama, da i-i team ; cui datora i cinstea, da i-i cinstea. S nu datora i nim nui
nimic, decât s v iubi i unii pe al i« (Romani 13, 7-8).
Capitolul 2, versetele 18-20: Slugilor, fi i supuse st pânilor vo tri cu toat
temerea, nu numai celor ce sunt buni i blânzi, ci i celor greu de mul umit. C ci
este un lucru pl cut, dac cineva, pentru cugetul lui fa
de Dumnezeu, sufere
întristare, i sufere pe nedrept. În adev r, ce fal este s suferi i cu r bdare s
fi i p lmui i, când a i f cut r u? Dar dac suferi i cu r bdare, când a i f cut ce
este bine, lucrul acesta este pl cut lui Dumnezeu.«
Este deosebit de clar, c sclavia este în contradic ie cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu
a creat pe om dup chipul S u i l-a a ezat cap peste crea ia p mânteasc . Dac un
om devine cu trup i via proprietatea unui alt om, atunci aceasta este o contradic ie
total cu locul i demnitatea omului în ordinea crea iei lui Dumnezeu. P catul, care a
stricat toat ordinea divin , este izvorul oric rei sclavii.
Cum se face atunci c apostolul, i împreun cu el întreg Noul Testament, nu numai
c nu condamn sclavia, ci, dimpotriv , o recunoa te? El d indica ii sclavilor, cum s
se comporte în robia lor. Tot a a apostolul Pavel d reguli de comportare a st pânilor
sclavilor, dar nu le spune c ei trebuie s elibereze pe sclavii lor.
Cre tinii sunt str ini pe p mânt i nu au parte la rânduielile societ ii umane, i nici
nu au nimic a face cu ele, cel mult, ca str ini, vin în contact cu ele. Misiunea lor nu
este s îmbun t easc lumea, ci s reveleze pe Hristos în aceast lume. Dumnezeu
ne-a f cut cunoscut cum gânde te El despre lume. » tim c suntem din Dumnezeu, i
c toat lumea zace în cel r u« (1 Ioan 5, 19).
Dumnezeu a venit în Domnul Isus cu un mesaj al harului pentru lume, la
convie uirea organizat a oamenilor. »... c adic , Dumnezeu era în Hristos, împ când
lumea cu Sine, ne inându-le în socoteal p catele lor« (2 Corinteni 5, 19). Dar lumea a
refuzat mâna întins a lui Dumnezeu. Ea a crucificat pe Acela în care a venit acest har
la ea i numai prin care putea s fie binecuvântat . Pentru ea nu mai este acum niciun
har (ci numai pentru persoane individuale), ci numai judecata. Dumnezeu nu încearc
s îmbun t easc lumea, care a dovedit pe deplin c st sub puterea Satanei. El vrea
s-o judece; dar El a amânat aceast judecat pân ast zi, deoarece vrea s mai salveze
oameni din ea (2 Petru 3, 9). F când excep ie de aceasta, El las lumea în propria ei
soart . Copiii Lui trebuie s fac acela i lucru. Ei trebuie s recunoasc c lumea este
incorigibil de rea. Dar ei trebuie s descopere în ea pe Dumnezeu în caracterul în care
El se face acum cunoscut: ca Dumnezeu-Mântuitorul, care vrea ca to i oamenii s fie
mântui i (1 Timotei 2, 4). El suport totul din partea lumii, deoarece nu vrea înc s o
judece. Aceast pozi ie trebuie s-o ocup m i noi, dac venim în contact cu ea.
Apostolul nu folose te aici cuvântul obi nuit întrebuin at pentru „slujitoro” (doulos),
care se mai întâlne te numai în Luca 16, 13, Faptele Apostolilor 10, 7 i Romani 14, 4.
Acestea erau persoane care apar ineau gospod riei, comunit ii tuturor celor din cas
(Levitic 22, 10-13). Dup no iunile din timpul acela, ele apar ineau familiei.
S nu ne gândim la sclavi atunci când citim cuvântul slug . Dar în acel timp erau
practic numai sclavi. În Roma i în Grecia erau, de exemplu, mai mul i sclavi decât
oameni liberi. Numele cu care erau desemna i st pânii (despotais, de la care deriv
cuvântul despot) arat foarte clar c apostolul îi vede ca sclavi. Acest cuvânt (despot)
este folosit în greaca clasic : pentru st pânii casei, care în mod obi nuit decideau f r
restric ii în familia i casa lor; pentru st pân, în opozi ie cu sclavul; pentru domnitorul
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absolut, care nu este îngr dit prin nicio lege în desf urarea puterii lui absolute;
pentru zei, pentru a ar ta puterea lor.
Tot a a a fost folosit pentru cezarul de la Roma. În 1 Timotei 6, 1 i 2; Tit 2, 9 se
folose te acest cuvânt pentru st pânii sclavilor. Se mai folose te de ase ori pentru
Dumnezeu i pentru Domnul Isus.
Apostolul Petru se adreseaz în mod deosebit acestei grupe de sclavi. Eu cred c
versetul nostru se leag de versetul 13. Acolo s-a spus, c ei trebuie s fie supu i
oric rei st pâniri omene ti. Mai întâi au fost numi i împ ra ii
i dreg torii
(guvernatorii) trimi i de ei, i acum urmeaz st pânii acestor sclavi. Slujitorii au venit
mai frecvent în contact cu st pânii lor, decât ceilal i sclavi. Ei tr iau toat ziua în cas .
Cât de mare era pericolul în acest caz, ca s fi provoca i. Cuvântul lui Dumnezeu ne
relateaz (Neemia 5) cât de aspru se purtau c peteniile lui Israel cu fra ii lor s r ci i, i
cât de r i erau st pânii p gâni, chiar i grecii cei iubi i. Este cunoscut despre romani
cât de nemilo i se purtau cu sclavii lor. Mul i sclavi s-au r sculat din cauza
dezn dejdii. R scoala sclavului Spartacus a adus Roma la marginea dec derii. Sclavii
nu erau mai mult decât unelte vii, erau posesiuni de care se dispunea dup bunul plac
i cu care se f cea, ce se voia.
Cât de r u trebuie s le fi fost sclavilor iudei, care aveau st pâni p gâni! Ce greut i
trebuie s fi avut ei, atunci când nu voiau s participe la slujbele aduse idolilor, i cu
cât mai mult aceasta era valabil pentru cre tinii dintre iudei, c rora le scria Petru!
Via a lor era curat
i moral în mijlocul unei necur ii i imoralit i îngrozitoare,
care caracteriza p gânismul (Romani 1, 23-32). Cât de mult trebuie s fi atins
comportarea lor con tiin a st pânilor lor! Dar nu este o con tiin atins , atâta timp
cât nu ajunge la o poc in real înaintea lui Dumnezeu, tocmai cauza pentru a se
adânci i mai mult în p cat i s urm reasc cu o ur i mai mare pe aceia prin care
con tiin a a fost lovit ? Nu era motivul pentru care iudeii au urât pe Domnul Isus,
tocmai faptul c ei au recunoscut c El era f r p cat i prin aceasta con tiin a lor s-a
convins de propria p c to enie?
Cât de mult aveau de suferit credincio ii iudei de la iudeii necredincio i, ai c ror
sclavi erau! Cât de mult ur te un om nemântuit pe cel care îi arat gre elile! i cu
toate acestea, de cele mai multe ori ace ti st pâni nu voiau s vând pe sclavii lor
cre tini, deoarece în slujirea lor erau în mod obi nuit mult mai buni decât ceilal i. Este
remarcabil cât valoare acord Cuvântul lui Dumnezeu comport rii sclavilor i
celorlal i subordona i. În Efeseni 6, Coloseni 3, 1 Timotei 6, Tit 2 sunt aten iona i, iar
în epistola c tre Tit se prezint un motiv concret pentru aceasta: »ca s fac în totul
cinste înv
turii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.«
Cu cât mai jos este locul pe care cineva îl ocup în societate, cu atât mai mult are
ocazia s fie un martor. Dac cre tinul este supus într-un loc în care autoritatea,
c reia trebuie s i se supun , a luat na tere numai prin p cat i unde aceast
autoritate este folosit abuziv, deseori chiar pentru a încerca interzicerea lucr rii
pentru Dumnezeu, cât de mult va fi revelat Domnul i puterea harului prin aceasta!
Domnul Însu i a venit pe p mânt ca s slujeasc , El a ocupat locul cel mai de jos i a
fost ascult tor pân la moarte de cruce (Filipeni 2). El Însu i S-a f cut model pentru
to i cei subordona i. Oricine Îl urmeaz , Îl reveleaz prin aceasta. Ce m rturie este
aceasta înaintea lumii!
A fi supus nu este acela i lucru cu a asculta. Este adev rat, supunerea se arat de
cele mai multe ori prin ascultare. Dar dac un st pân porunce te ceva care este evident
împotriva voii clare a lui Dumnezeu, atunci trebuie s ascult m mai mult de Dumnezeu
decât de oameni (Faptele Apostolilor 4, 19). Dar i atunci po i s fi supus. În ce fel se
poate ar ta c trebuie i vrei s ascul i de Dumnezeu?
Am v zut mai înainte c »cu toat temerea« nu înseamn fric . Aceasta exprim
desigur i atitudinea fa de st pâni: acordarea onoarei care se cuvine i bun cuviin .
Dar versetul 20 arat clar, c înainte de toate este vorba, ca eu, ca slujitor, s m tem
so nu revelez fals pe Dumnezeu. Comportarea mea i atitudinea mea trebuie s arate i
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st pânilor cine este Dumnezeu. Cât de îngrozitor este gândul s prezin i o caricatur a
lui Dumnezeu.
Nu este nicio virtute cre tin s fi supus st pânilor buni i binevoitori. Aceasta o pot
face i cei necredincio i. Dar cei credincio i trebuie s-o fac
i fa de cei »greu de
mul umit« (sau r ut cio i). Cuvântul grecesc pentru „r ut cio i” se mai întâlne te în
Luca 3, 5 (strâmb), Faptele Apostolilor 2, 40 (tic los, pervers), Filipeni 2, 15 (tic los), i
aici. El caracterizeaz pe st pâni nu numai ca fiind aspri, ci i ca nedrep i i capricio i,
arbitrari, imprevizibili i inechitabili.
»Pentru c acesta este un har, dac cineva, pentru cugetul (con tiin a) lui fa de
Dumnezeu, sufere întristare, i sufere pe nedrept« (1 Petru 2, 19). Deci este un har s
suferi nedreptatea i s-o supor i, cel pu in când este din pricina con tiin ei fa de
Dumnezeu. Depinde din ce cauz cineva sufere ceva. Am v zut oameni care la exterior
au suferit în t cere cele mai grele lucruri, dar în inima lor nu au f cut a a. Au f cut
a a, numai pentru c tiau c dac se vor împotrivi public vor avea parte de consecin e
nepl cute. Au a teptat momentul când puteau s se r zbune, sau au fost a a de
indiferen i, c nu s-au mai împotrivit.
Motivul ac iunilor unui cre tin trebuie s fie Dumnezeu. Dac con tiin a lui a fost
instruit de Cuvântul lui Dumnezeu, el tie c Dumnezeu ia momentan totul de la
oameni, deoarece El vrea s le ofere ocazia s se poc iasc , ca astfel s devin mântui i
(Tit 2, 9-11, 1 Timotei 2, 1-7). i Dumnezeu dore te ca noi s -L revel m ca DumnezeuMântuitorul.
Deci dac cineva sufere pe nedrept i apoi ascult de vocea con tiin ei lui, care îi
spune, c trebuie s sufere, deoarece este cre tin, i din dragoste i ascultare fa de
Dumnezeu face a a, acesta este har. Este r spunsul în cel credincios dat harului lui
Dumnezeu. În aceast situa ie este un urma al lui Dumnezeu, dup m sura lui, i
umbl în dragoste, a a cum Hristos l-a iubit (Efeseni 5, 2). Remarcabil este c
apostolul Petru nu vorbe te aici numai despre slujitori, ci despre credincio i în general.
El nu scrie »voi«, ci, »cineva«!
Lumea nume te nebunie o astfel de comportare. Ea nu vrea ca cineva s fac cu ea
ce vrea el. Pentru inima fireasc este o mare problem în privin a aceasta. i probabil
este mult mai greu s vezi cum al ii sufere pe nedrept i s suferi, în mod deosebit când
nedreptatea ia un caracter religios.
Dar noi trebuie s vestim virtu iile Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina
Sa minunat (versetul 9). Domnul Isus a suferit tot ce I-au f cut oamenii. Dumnezeu a
suportat ca mâinile p c toase, murdare, ale creaturii Lui s prind pe Fiul S u, s -L
maltrateze, s -L înjoseasc în chip îngrozitor i la urm s -L r stigneasc – pe El, care
a venit plin de dragoste i har la aceste creaturi, ca s le binecuvânteze. Dac facem ce
scrie apostolul, vom vesti virtu iile acestui Dumnezeu, iar Hristos va fi revelat i v zut
în noi.
Apostolul Petru vorbe te aici despre suferin e din pricina con tiin ei. În capitolul
urm tor vorbe te despre suferin e din pricina neprih nirii i despre suferin e pentru
r u (capitolul 3, 14-17) i în capitolul 4 despre suferin e împreun cu Hristos i pentru
Hristos (capitolul 4, 12-16).
S-ar putea ca eu s suf r din când în când din cauza faptelor mele rele. Dar Petru
spune c aceasta nu trebuie s aib loc niciodat . Hristos a suferit odat pentru p cate
(capitolul 3, 17-18). Eu pot s suf r din pricina con tiin ei, dac îndur nedrept ile. Eu
pot s suf r pentru dreptate, dac refuz s fac nedreptate. Pot s suf r pentru numele
Domnului Isus, dac m rturisesc Numele Lui i prin aceasta sunt batjocorit sau
prigonit. i eu pot s suf r împreun cu Hristos, dac ocup în lume împreun cu El
locul lep d rii, i atunci când iubesc Adunarea Sa i port grij fa de ea.
Este clar, c nu este niciun merit i nicio laud dac suf r lovituri pentru lucrurile
rele de care m fac vinovat. La un cre tin ar trebui s nu se întâlneasc a a ceva.
Apostolul nume te în capitolul urm tor un motiv ciudat: »Hristos a suferit odat pentru
p cate, El, Cel neprih nit, pentru cei nelegiui i« (1 Petru 3, 19). Aceasta a fost lucrarea
lui Hristos, pentru ca s nu mai fie nicio pedeaps pentru noi. De aceea noi s nu
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suferim ca unii care au f cut r ul. Dar dac suferim, pentru c facem binele, i în
niciun caz nu am oferit prilejul pentru pedeaps i maltratare, atunci aceasta este har
de la Dumnezeu.
Lumea spune c aceasta este imposibil, mai presus de puterea omeneasc , i totu i
Dumnezeu a teapt aceasta de la copiii Lui, i anume nu numai de la marii Lui
slujitori, ci i de la cei mai neînsemna i sclavi. Dar El le d un exemplu minunat, unde
ei îl v d aplicat în practic . El le prezint pe Fiul S u: »... care, pentru bucuria care-I
era pus înainte, a suferit crucea ... Uita i-v dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din
partea p c to ilor o împotrivire a a de mare fa de Sine, pentru ca nu cumva s v
pierde i inima, i s c de i de oboseal în sufletele voastre« (Evrei 12, 2-3). Duhul Sfânt
îns , care locuie te în noi, este puterea care ne face ap i s urm m pe Hristos în
privin a aceasta. Deci, este har de la Dumnezeu. Dumnezeu prive te cu pl cere, c ci
este revelarea Lui Însu i, i anume în mijlocul unei lumi care a lep dat pe Dumnezeu i
este condus de Satana.
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