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Capitolul 2 versetele 21-23: �i la aceasta a�i fost chema�i: fiindc� �i Hristos a 
suferit pentru voi, �i v-a l�sat o pild�, ca s� c�lca�i pe urmele Lui. „El n-a f�cut 
p�cat, �i în gura Lui nu s-a g�sit vicle�ug”. Când era batjocorit, nu r�spundea 
cu batjocuri; �i când era chinuit, nu amenin�a, ci Se supunea dreptului 
Judec�tor. 
 
   Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, c� noi am fost chema�i cu chemarea puterii lui 
Dumnezeu, ca s� fim îndrept��i�i �i prosl�vi�i, ca s� fim asemenea chipului Fiului S�u 
(Romani 8, 30). Pentru aceasta Dumnezeu ne-a f�cut s� avem parte de toate urm�rile 
lucr�rii Domnului de pe cruce (Efeseni 1, 6-7) �i prin Duhul Sfânt ne-a f�cut una cu 
Domnul prosl�vit în ceruri (1 Corinteni 12, 13; Efeseni 1, 22-23). Aceasta înseamn� c� 
noi deja acum prin credin��, �i în curând în realitate, vom împ�r�ii cu El tot ce a primit 
ca Om de la Dumnezeu (Ioan 17, 5,22), dar �i c� noi ocup�m acum pe p�mânt 
împreun� cu El locul repudierii. Noi am fost chema�i deci pentru slava cereasc�, �i 
pân� atunci trebuie s� suferim pe p�mânt ca martori ai lui Dumnezeu (Filipeni 1, 29). 
   Felul de comportare, pe care apostolul l-a prescris acestor sclavi credincio�i (�i 
totodat� �i nou�) în versetele 18 pân� la 20 nu este de la el însu�i, �i acest fel de 
comportare nu f�r� niciun scop a fost prezentat a�a de aspru, ci era o parte a chem�rii 
lor! Fiind f�cu�i una cu Hristos, trebuiau s� mearg� pe acela�i drum ca �i El �i trebuiau 
s� se comporte ca El. Dar pentru aceasta Îl aveau pe El ca model minunat. Privirea 
spre El, nu schimb� ea toate lucrurile? Suferin�a, care ne aduce în leg�tur� cu El, face 
inima fericit� (Faptele Apostolilor 5, 41), oricât de mare ar fi suferin�a. Desigur, aici nu 
este vorba de suferin�ele pe care Domnul le-a purtat ca s� ne mântuiasc�. În privin�a 
aceasta nu vom putea niciodat� s� c�lc�m pe urmele Lui. Aici este vorba de suferin�ele 
pentru neprih�nire, etc. Hristos a fost lumina, �i ei au urât lumina. El a m�rturisit c� 
lucr�rile lumii sunt rele, de aceea ei L-au urât (Ioan 7, 7). Ei L-au urât din cauza 
dragostei �i bun�t��ii Lui (Psalmul 109, 3-5)! 
   Noi avem parte împreun� cu El de acest loc al lep�d�rii �i suferin�ei. Noi nu suntem 
din lume, tot a�a cum nici El nu este din lume (Ioan 17, 16), �i de aceea lumea ne 
ur��te. Dar ce mângâiere este pentru noi: »�ti�i c� pe Mine M-a urât înaintea voastr�« 
(Ioan 15, 18-20)!  
   Domnul Însu�i ne-a înv��at cum trebuie s� ne revel�m potrivit cu voia Sa �i cu voia 
lui Dumnezeu (Luca 6, 27-36). Dar în via�a Lui pe p�mânt vedem aceasta realizat 
practic. Vedem de asemenea c� este revelarea caracterului Tat�lui (Matei 5, 48). 
   Cuvântul grecesc folosit aici pentru »pild�« se întâlne�te în Noul Testament numai 
aici. În afar� de Noul Testament se mai folose�te pentru modele folosite de copii pentru 
copierea literelor, ca în felul acesta s� înve�e literele, sau pentru desene, pentru a trage 
liniile conform modelului. 
   Cre�tinismul nu este o înv���tur�, nu este o dogm�, ci o persoan� vie. Dogmele pot 
da cuno�tin��, dar niciodat� nu pot forma sufletele �i nici nu pot da putere pentru 
umblare. Creatura trebuie s� aib� un obiect de la Dumnezeu pentru inima �i sufletul 
ei. Dumnezeu L-a dat pe El, pe Acela în care �i-a g�sit toat� pl�cerea: pe Fiul dragostei 
Lui (Coloseni 1, 13)! 
   Oamenii, chiar �i cei mai mari slujitori ai lui Dumnezeu, dezam�gesc (Luca 9, 40). 
Dar cum s� nu ne împlineasc� El a�tept�rile noastre, ale c�rui des�vâr�iri umplu inima 
Tat�lui cu bucurie �i satisfac�ie? În afar� de aceasta El este Mântuitorul meu, c�ruia Îi 
datorez totul. Când privesc suferin�ele Lui, totul se schimb�, indiferent care sunt 
împrejur�rile prin care trec. Este bucuria inimii mele s� am dreptul s� am parte de 
aceste suferin�e (Faptele Apostolilor 5, 41, Filipeni 3, 10). �i inima mea �tie c� El le-a 
îndurat pentru Mine. 
   A�a cum am spus, aici nu este vorba de suferin�ele Domnului, pe care le-a îndurat 
pentru mântuirea noastr�. În privin�a aceasta nu-L putem urma. Pentru noi ar 
însemna iadul, dac� am intra sub judecata lui Dumnezeu. Suferin�ele Domnului 
pentru mântuirea noastr� au avut loc pe cruce, a�a cum ne înva�� versetul 24 �i multe 
alte sute de locuri din Scriptur�. Acolo a purtat p�catele noastre �i a fost f�cut p�cat 
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pentru noi (Romani 8, 3; 2 Corinteni 5, 21), a�a c� judecata unui Dumnezeu drept �i 
sfânt, care nu a cru�at nimic, L-a lovit �i L-a a�ezat în ��râna mor�ii (Zaharia 13, 7; 
Psalmul 22, 15). 
   Dar nu a fost întreaga via�� a Domnului pe p�mânt o suferin�� (Psalmul 102, 1-8)? 
Ce trebuie s� fi fost pentru sufletul Lui sfânt s� tr�iasc� pe acest p�mânt murdar, în 
aceast� atmosfer� p�c�toas�! Ce a însemnat pentru El s� fie r�spl�tit cu ur� pentru 
dragostea Lui (Psalmul 109, 2-5), s� fie ispitit de Satana cu toate ispitele murdare care 
st�teau la dispozi�ia lui Satana (Luca 4, 1-13)? Cât de mult a suferit sub împotrivirea 
p�c�to�ilor (Evrei 12, 3) �i sub necredin�a celor care Îl înconjurau! El vorbe�te despre 
câini care Îl înconjoar�, tauri din Basan, care erau împrejurul Lui (Psalmul 22, 13-22). 
El plânge: »Ocara Îmi rupe inima« (Psalmul 69, 20). 
   Nu erau toate aceste suferin�e pentru noi, cu toate c� nu erau suferin�e de suplinire, 
nu erau suferin�e pentru mântuirea noastr�? El a trebuit s� ia suferin�a asupra Lui, ca 
s� devin� clar, c� El putea s� fie jertfa des�vâr�it� pentru p�catele noastre. Scriptura 
mai nume�te �i un alt motiv. El a avut parte de toate st�rile, de toate greut��ile, de 
toate ispitele, de care avem noi parte, ca s� poat� fi pentru noi un Mare preot milos �i 
vrednic de încredere (Evrei 2, 17). El cunoa�te toate aceste lucruri din experien�� �i �tie 
ce suntem noi. În felul acesta poate s� ne vin� în ajutor, pentru ca noi s� g�sim har �i 
s� fim ajuta�i la vreme de nevoie (Evrei 4, 14-16). În felul acesta a devenit urzitorul 
(ini�iatorul) mântuirii noastre, care este apt s� ne duc� pe to�i la slav� (Evrei 2, 10). 
  Cum se scufund� greut��ile �i suferin�ele noastre când le compar�m cu suferin�ele 
Lui! Cât de mici devin ele, când privim la El! În acela�i timp inimile noastre �tiu, c� din 
dragoste pentru noi El a luat suferin�a asupra Lui: pentru ca s� poat� fi jertfa 
des�vâr�it� pentru noi �i s� ne în�eleag� în suferin�ele �i sim��mintele noastre. În 
aceast� Persoan�, pe care inimile noastre o admir� �i o ador�, vedem cum s� ne 
comport�m noi în astfel de împrejur�ri. Nu c�lc�m noi atunci cu bucurie pe urmele 
Lui? Cât de mult mi�c� inimile noastre aceste dou� scurte cuvinte »pentru voi« (1 Petru 
1, 20) sau »pentru noi«! Pentru noi a fost El ar�tat la sfâr�itul vremurilor! Pentru noi a 
fost El f�cut p�cat (2 Corinteni 5, 21)! Pentru noi a murit El (Romani 5, 8). Pentru noi 
S-a adus lui Dumnezeu ca un prinos �i o jertf� de bun miros (Efeseni 5, 2). Fiecare 
dintre noi poate spune: »Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit �i S-a dat pe Sine pentru 
mine« (Galateni 2, 20). G�sim aici, c� El a tr�it pentru noi 33 de ani pe p�mânt �i a 
îndurat toate aceste suferin�e, de la iesle �i pân� la cruce. O, cine este ca El, a�a de 
blând �i de bogat în dragoste, putere �i îndurare! În unele manuscrise st� scris „pentru 
noi” în loc de „pentru voi”. M�rturia general� îns� este „pentru voi”. Aceasta este în 
concordan�� cu tema general� a acestei scrisori. În�elesul nu se schimb� îns� prin 
aceasta. Este clar, c� Domnul a suferit pentru fiecare credincios �i este un exemplu 
pentru fiecare. 
   Cuvântul grecesc pentru „a urma” este folosit în general pentru a urma pe cineva. 
Prefixul „epi” înseamn� „sus”, c� a urma înseamn� s� fi foarte aproape de cel care 
merge înainte. Noi trebuie s� mergem foarte aproape – mai exact compact – dup� 
Domnul Isus, mergând pe urmele pa�ilor S�i: s� mergem în urma pa�ilor S�i, a�a cum 
se traduce. 
   Noi trebuie deseori s� suferim, deoarece am f�cut ceva gre�it. Chiar �i atunci când nu 
am p�c�tuit, purtarea noastr� este deseori foarte slab�. Nu trebuie noi s� ne smerim 
totdeauna din cauza aceasta? Dar Domnul a fost des�vâr�it. El nu a f�cut niciun 
p�cat. El putea s� spun� iudeilor: »Cine din voi M� poate dovedi c� am p�cat?« (Ioan 8, 
46) Forma în limba greac� (aorist) d� cuvântului o putere a�a de mare, c� se poate citi 
�i a�a: „Care niciodat�, în niciun caz unic, nu a f�cut p�cat!” 
   »P�catul este f�r�delege« (1 Ioan 3, 4). El este comportarea care nu �ine seama de 
autoritatea care este peste noi, deci de Creator. Fiecare fapt�, fiecare cuvânt �i fiecare 
gând, pe care o creatur� le are de la sine însu�i, este p�cat. Dar Domnul putea s� 
spun�: »Mâncarea Mea este s� fac voia Celui ce M-a trimis, �i s� împlinesc lucrarea 
Lui« (Ioan 4, 34), �i: »totdeauna fac ce-I este pl�cut« (Ioan 8, 29). 



Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 2, 21-25 – H. L. Heijkoop 

3 

   Apostolul Pavel merge mai departe. El scrie: »Pe Cel ce n-a cunoscut niciun p�cat« (2 
Corinteni 5, 21) �i »Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca �i noi, dar f�r� p�cat«, 
adic� desp�r�it în totul de p�cat (Evrei 4, 15). Domnul nu numai c� nu a f�cut 
niciodat� ceva gre�it, ci El avea �i o natur� sfânt� �i drept urmare nu avea p�catul 
locuind în El. A fost n�scut dintr-o femeie, �i era deci Om cu adev�rat (Galateni 4, 4), 
dar El nu a fost n�scut dintr-un b�rbat: puterea Celui Preaînalt a umbrit pe fecioara 
Maria, �i de aceea Domnul nu a avut o natur� p�c�toas�, a�a cum are orice urma� al 
lui Adam: El era »Sfântul care se va na�te« (Luca 1, 35). 
 
»�i în gura Lui nu s-a g�sit vicle�ug« 
 
  Vicle�ugul vorbe�te despre în�el�ciune �i este contrariul adev�rului �i sincerit��ii. 
Fiecare cuvânt al Domnului exprima clar gândurile Lui. Toate erau sincere �i curate. 
Când a fost întrebat, cine era El, a putut s� r�spund�: »Ceea ce de la început v� spun 
c� sunt« (Ioan 8, 25). Orice cuvânt, pe care îl rostea, era revelarea a ceea ce El era în 
Sine Însu�i. Cuvântul »s-a g�sit« arat� c� a avut loc o cercetare. Ei au încercat s�-L 
prind� în vorbirea Lui (Matei 26, 60), dar nu le-a reu�it. Dup� fiecare interogatoriu, 
judec�torul a trebuit s�-L declare nevinovat (Ioan 19, 4-6). Sinceritatea Lui a rezistat 
tuturor încerc�rilor. �i în privin�a aceasta El este modelul nostru! 
   Cuvântul grecesc pentru „a insulta” poate fi tradus prin a batjocori, a oc�rî, a 
dispre�ui (Ioan 9, 28; Faptele Apostolilor 23,4). Dar oricât de mult ar fi batjocorit ei pe 
Domnul, El nu a r�spuns cu batjocuri; oricât de mult a suferit El din cauza comport�rii 
lor nedrepte �i îngrozitoare, El nu a amenin�at. Cât de simplu putea Domnul s� le 
spun�, c� El se va r�zbuna odat�, când va apare ca Judec�tor (Ioan 5, 22). Dar în loc 
de aceasta, El s-a rugat la cruce: »Tat�, iart�-i«. 
   El nu a fost insensibil la tot ce I-au f�cut oamenii. Putem s� citim, în Psalmii care 
vorbesc profetic despre suferin�ele Lui, cât de mult a fost lezat de tot ce I-au spus �i I-
au f�cut oamenii (Psalmul 22, 69; Psalmul 102; Psalmul 109). Domnul a sim�it toate 
acestea mult mai adânc decât noi, deoarece sim��mintele Lui nu au fost atrofiate prin 
p�cat, �i în afar� de aceasta El era dragostea. Pe lâng� aceasta, El mai era �i Creatorul 
universului (Ioan 13, 3), �i erau creaturile Lui care Îi f�ceau toate aceste rele. 
   Dar ochii Lui erau îndrepta�i numai spre Tat�l. Niciodat� nu a f�cut voia proprie, ci 
numai voia Tat�lui. El a ocupat locul cel mai de jos, cu toate c� era Cel mai Înalt. Pe 
p�mânt nu exist� niciun loc mai jos decât locul ascult�rii. Dar nu exist� nimic mai 
curat, nimic care s� înal�e mai mult pe om din punct de vedere moral, decât ascultarea 
permanent� de Dumnezeu. 
   Domnul nu a  r�spuns cu împotrivire �i nu a amenin�at, ci a predat totul Aceluia 
care judec� drept. Sunt multe p�reri cu privire la ceea ce Domnul a predat lui 
Dumnezeu. Unii se gândesc la suferin�ele Lui, al�ii la oamenii care Îl prigoneau: pentru 
a fi judecat, sau în leg�tur� cu rug�ciunea Sa de pe cruce: »Tat�, iart�-i, c�ci nu �tiu ce 
fac«. Cei mai mul�i gândesc c� Domnul Însu�i S-a predat Lui. Dac� este vorba de ceva 
concret, pe care Domnul s�-l fi încredin�at lui Dumnezeu, atunci eu cred c� ar trebui 
s� se spun� »pe Sine«, a�a cum de altfel s-a �i tradus. 
   Întrebarea este, dac� trebuie ad�ugat ceva. Textual se spune în greac�: „ci a 
încredin�at Celui care judec� drept”. Nu este inten�ia Duhului Sfânt s� spun� aceasta 
la modul general? Este adev�rat, c� din punct de vedere lingvistic nu este frumos, dar 
în�elesul este des�vâr�it de clar. Ochii Domnului erau îndrepta�i numai spre 
Dumnezeu. El a luat toate lucrurile din mâna Sa, ca �i cum ar veni de la El. El nu le-a 
judecat, ci a l�sat judecata pe seama Aceluia care judec� drept. 
   Dac� �i noi facem a�a, boldul suferin�elor s-a dus. Noi l�s�m totul în seama Tat�lui, 
nu judec�m nimic, ci le lu�m din mâna Sa, a�a cum a f�cut David, când �imei i-a zis 
s� blesteme. El a zis: »Da, s� blesteme, pentru c� dac� Domnul i-a zis: „Blestem� pe 
David!”, cine va zice: „De ce faci a�a?”« (2 Samuel 16). �i a�a cum zice apostolul Pavel: 
»Cât despre mine, prea pu�in îmi pas� dac� sunt judecat de voi sau de un scaun 
omenesc de judecat�. Ba înc�, nici eu însumi nu m� mai judec pe mine. C�ci n-am 
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nimic împotriva mea; totu�i nu pentru aceasta sunt socotit neprih�nit: Cel ce m� 
judec�, este Domnul« (1 Corinteni 4, 3-4). Atunci vom l�sa pe seama lui Dumnezeu 
împrejur�rile noastre, oamenii, care ne fac ceva, da, chiar �i sentin�a asupra faptului, 
dac� a fost drept sau nu tot ce a venit peste noi, sau ce facem noi în�ine, sau ceea ce 
suntem, sau ce sunt al�ii, c�ci �tim c� numai judecata Lui este des�vâr�it�. Cuvântul 
grecesc pentru „a încredin�a” înseamn� literalmente, s� predai în mâinile altuia. 
 
Capitolul 2 versetele 24 �i 25: El a purtat p�catele noastre în trupul S�u, pe 
lemn, pentru ca noi, fiind mor�i fa�� de p�cate, s� tr�im pentru neprih�nire; 
prin r�nile Lui a�i fost vindeca�i. C�ci era�i ca ni�te oi r�t�cite. Dar acum v-a�i 
întors la P�storul �i Episcopul sufletelor voastre. 
 
   Am v�zut în versetele anterioare, c� Hristos a suferit pentru noi în via�a Sa pe 
p�mânt, pentru ca s� ne poat� în�elege atunci când ajungem în acelea�i împrejur�ri 
(Evrei 2, 10-18). El poate atunci s� simt� împreun� cu noi �i s� se înf��i�eze ca Preot 
înaintea lui Dumnezeu pentru noi, pentru ca noi s� g�sim har, ca s� fim ajuta�i la 
vreme de nevoie (Evrei 4, 15-16; Evrei 7, 25). Dar Petru ne prezint� comportarea �i felul 
de gândire al Domnului în aceste suferin�e, pentru ca noi s�-L avem pe El ca model, 
cum s� fim atunci când avem parte de suferin�e. 
   În aceste versete el trece de la suferin�ele din via�a Domnului la suferin�ele Lui de pe 
cruce. În privin�a aceasta Domnul nu este un model pentru noi. Noi nu-L putem urma 
în lucrarea de r�scump�rare! Domnul ne este prezentat aici în mod deosebit ca jertfa 
pentru vin�, care a purtat judecata lui Dumnezeu pentru p�catele noastre, ca prin 
aceasta inimile noastre s� aib� un motiv ca s� nu mai fac� voia proprie, ci numai voia 
lui Dumnezeu. Facerea voii proprii este p�cat pentru creatur�. Misiunea ei este s� 
slujeasc� lui Dumnezeu, �i deci s� fie ascult�toare. Cu cât mai mult este valabil 
aceasta pentru noi cei care am fost r�scump�ra�i cu pre�ul sângelui Lui. Noi am fost 
adu�i la ascultarea lui Hristos (capitolul 1, 2). 
   Nu sunt inimile noastre impresionate când citim c� El a purtat p�catele noastre în 
trupul S�u pe lemn? În limba greac� cuvântul p�cate este înso�it de articol. De aceea s-
a tradus prin „p�catele noastre”. P�rerea este c� Domnul a purtat p�catele noastre în 
propriul S�u trup.  Dar folosirea articolului în limba greac� ne arat� c� El a purtat toate 
p�catele noastre. 
   Dac� vom judeca via�a noastr� dup� etalonul prezentat mai sus, câte p�cate am 
f�cut noi înainte de întoarcerea noastr� la Dumnezeu, �i câte p�cate am f�cut dup� 
aceea, pân� în momentul de fa�� (1 Ioan 3, 4)? Vedem apoi, c� toate faptele noastre, 
toate cuvintele, toate gândurile, care nu le-am f�cut, nu le-am rostit �i nu le-am gândit 
în ascultare de Domnul, adic� sub comanda Lui, au fost p�cate (Geneza 6, 5). Toate 
milioanele de p�cate le-a purtat în trupul S�u pe cruce (Evrei 9, 28; Isaia 53, 11-12).  
   El Însu�i nu a f�cut niciun p�cat (versetul 22)! Nici m�car nu a cunoscut p�catul, 
izvorul din care ies p�catele, faptele p�c�toase (2 Corinteni 5, 21). În El nu este niciun 
p�cat, scrie Ioan (1 Ioan 3, 5). Ce trebuie s� fi fost pentru El s� ia asupra Lui toate 
miliardele de p�cate alor S�i! G�sim în Psalmi, prezentat profetic, sim��mintele 
Domnului pe cruce. El plânge acolo, c� El S-a scufundat în mocirla f�r� fund, unde nu 
se poate sta (Psalmul 69, 2), c� trebuie s� dea înapoi, ce nu a furat. Sufletul lui sfânt a 
venit în contact, da, S-a f�cut una cu p�catele noastre murdare. El nu le-a luat numai 
asupra Sa, ca pe o povar�, ci le-a purtat în trupul S�u pe lemn. Nu era numai ceva 
exterior, ci S-a f�cut l�untric una. Prin aceasta s-a întrerupt p�rt��ia Lui cu 
Dumnezeu. El, Cel care în via�a Sa pe p�mânt putea s� spun�: »�tiam c� totdeauna M� 
ascul�i« (Ioan 11, 42), a trebuit s� strige: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
M-ai p�r�sit?« (Matei 27, 46). Sabia drept��ii lui Dumnezeu L-a lovit (Zaharia 13, 7); 
întreaga pedeaps� pentru toate p�catele noastre a venit asupra Lui, a�a c� a trebuit s� 
strige: »M� a�ezi în ��râna mor�ii!« (Psalmul 22, 15)! 
   Cine poate în�elege dragostea Lui pentru Mine, pentru noi, c� El a vrut s� pl�teasc� 
un pre� a�a de mare pentru mântuirea noastr�? Cine poate în�elege adâncimea 
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suferin�elor Sale pe cruce, da, cine poate s� aib� cea mai vag� cuno�tin�� despre ele? 
Cine poate aprecia m�rimea pre�ului? 
   Ne las� reci suferin�ele Domnului pentru noi? S� fie posibil aceasta pentru cineva 
care �tie c� aceste suferin�e au fost �i pentru p�catele lui? Petru, da, Duhul Sfânt care 
l-a inspirat s� scrie aceasta, �tie c� aceasta v-a impresiona inimile noastre �i c� privirea 
la suferin�ele lui Hristos ne va provoca aversiune fa�� de p�cat. Ne vom dep�rta cu 
groaz� de toate pentru care Hristos a trebuit s� sufere. În felul acesta vom muri moral 
fa�� de p�cat. Acesta a fost �inta lucr�rii Domnului! El nu a venit numai ca s� ne 
elibereze de pedeapsa pentru p�catele noastre, ci ca s� nimiceasc� p�catul �i s�-l 
�tearg� (s�-l desfiin�eze, s�-l lichideze) (Evrei 9, 26), pentru ca noi s� nu mai avem 
nimic a face cu el, �i astfel s� savur�m p�rt��ia nederanjat� �i s� locuim înaintea 
Aceluia care este a�a de sfânt, c� nu poate s� priveasc� p�catul. 
   Acela�i fel de ac�iune îl vedem în tablourile Vechiului Testament. Când cineva din 
poporul lui Dumnezeu p�c�tuia, trebuia s� aduc� o jertf� pentru p�cat sau chiar o 
jertf� pentru vin� (Levitic 4; 5; 6); exista o diferen�� în ceea ce prive�te m�rimea jertfei, 
dar nu în ceea ce prive�te principiul. Cel care aducea jertfa era un membru al 
poporului lui Dumnezeu, �i st� deci în leg�tur� cu Dumnezeu. Dar p�catul lui a 
întrerupt p�rt��ia, �i dup� principiile Cuvântului lui Dumnezeu aceasta poate fi 
ref�cut� numai pe baza m�rturisirii: cur��irea prin judecata de sine (1 Ioan 1, 9). Dar 
cum pot s� �tiu ce este p�cat? Dac� consider ceva ca fiind p�cat, de unde �tiu eu cât de 
greu este acest p�cat? Nu voi putea s� înv�� aceasta, dac� m� voi preocupa cu mine 
însumi, sau cu faptele mele, �i cu atât mai pu�in dac� voi privi la al�ii. Groz�via 
p�catului �i a adev�ratul lui caracter le afl�m numai dac� privim pedeapsa pe care 
Domnul a îndurat-o pentru p�catele noastre. La cruce cunosc toat� groz�via, �i numai 
acolo ajung s� m� judec pe mine însumi �i s� m�rturisesc. De aceea trebuia israelitul, 
care a p�c�tuit, s� aduc� o jertf�, o jertf� pentru vin�, ca astfel s� recunoasc� cât de 
mare a fost vina lui. Sau aducea o jertf� pentru p�cat, ca s� vad� ce era el în sine 
însu�i, �i s� ajung� la m�rturisirea pe care a f�cut-o David: »Iat� c� sunt n�scut în 
nelegiuire, �i în p�cat m-a z�mislit mama mea« (Psalmul 51, 5). Exprimat în cuvintele 
Noului Testament: »�tiu, în adev�r, c� nimic bun nu locuie�te în mine, adic� în firea 
mea p�mânteasc�« (Romani 7, 18)! 
   A�a cum face întotdeauna, Petru r�mâne la partea practic�. El nu merge mai departe 
decât jertfa pentru vin�. Apostolul Pavel merge mai departe, pân� la jertfa pentru p�cat 
(Romani 5, 12 pân� la capitolul 8, inclusiv). El se gânde�te la eliberarea con�tiin�ei �i 
de aceea spune c� noi am murit fa�� de p�cat. Apostolul Petru se adreseaz� inimii �i de 
aceea vorbe�te despre p�cate, deci nu despre natura p�c�toas�, a�a cum face Pavel, ci 
despre faptele p�c�toase. El îndreapt� ochii no�tri spre cruce, unde Hristos a purtat 
pedeapsa pentru p�catele noastre, ca noi s� nu mai avem parte de ea, pentru ca 
moartea lui Hristos s� poat� exercita o putere a�a de mare asupra inimilor noastre, ca 
noi s� fim practic mor�i fa�� de p�cate �i s� tr�im pentru neprih�nire. Privirea la 
suferin�ele �i moartea lui Hristos pentru p�catele noastre este în realitate energia 
practic� a unei vie�i tr�it� în neprih�nire. 
   Aici nu este vorba de neprih�nirea lui Dumnezeu, despre care scrie apostolul Pavel. 
Aceasta o primim prin har. Apostolul Petru vorbe�te de neprih�nirea practic� în via�a 
noastr� de fiecare zi. Despre faptul c� noi trebuie s� tr�im în concordan�� cu dreptul, 
adic� în concordan�� cu adev�rata noastr� rela�ie cu Dumnezeu �i cu Domnul Isus. Ca 
�i creaturi, noi nu avem dreptul s� avem voin�� proprie, sau s� mergem pe c�ile 
noastre, ci s� facem numai ce ne spune El. Prin lucrarea de mântuire, Domnul Isus a 
câ�tigat dreptul asupra duhului, sufletului �i trupului nostru. »Nu �ti�i c� trupul vostru 
este Templul Duhului Sfânt, care locuie�te în voi, �i pe care L-a�i primit de la 
Dumnezeu? �i c� voi nu sunte�i ai vo�tri? C�ci a�i fost cump�ra�i cu un pre�. Prosl�vi�i 
dar pe Dumnezeu în trupul �i în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu« (1 
Corinteni, 6,19-20). 
   Prin faptul c� apostolul spune, c� Hristos a purtat p�catele noastre la cruce, s-a 
gândit probabil la cel de-al doilea �ap din marea zi a isp��irii (Levitic 16, 21-22). Dar cu 
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siguran�� s-a gândit la versetele 5, 11 �i 12 din Isaia 53. El merge acum mai departe �i 
aminte�te partea a doua a versetului 5 �i se gânde�te la versetul 6: »Dar El era 
str�puns pentru p�catele noastre, zdrobit pentru f�r�delegile noastre. Pedeapsa, care 
ne d� pacea, a c�zut peste El, �i prin r�nile Lui suntem t�m�dui�i.« (Isaia 53, 5). 
   Din cuvintele prorocului Isaia devine clar, c� »r�nile Lui« fac aluzie la suferin�ele 
Domnului pe cruce. În prima parte a acestui verset se vorbe�te despre »str�puns« �i 
»zdrobit« ca pedeaps� pentru p�catele �i f�r�delegile noastre. Apoi sunt toate rezumate 
în »pedeapsa«, care ne-a adus pacea, �i »r�nile Lui«, prin care am fost vindeca�i. Acestea 
sunt dou� urm�ri ale lucr�rii de pe cruce, prin care a fost înl�turat� vina noastr�, 
prima, �i starea noastr� jalnic�, a doua. 
   Apostolul face acela�i lucru �i parafrazeaz� aceast� stare jalnic�, citând versetul 6: 
»C�ci era�i ca ni�te oi r�t�cite« (Isaia 53, 6). Noi trebuia s� fim vindeca�i, c�ci r�t�ceam 
departe de Dumnezeu �i nu aveam alt p�stor decât pe diavolul, �i nu aveam nici hran� 
�i nici viitor. Noi am fost vindeca�i prin suferin�ele Lui pe cruce, prin p�r�sirea Lui de 
c�tre Dumnezeu, de care a avut parte ca rezultat al faptului c� El a purtat p�catele 
noastre. Cuvântul »r�ni« st� în limba greac� la singular �i este înso�it de articol. Deci 
aici nu este vorba de felul sau de caracterul suferin�elor, ci este privit� sintetizat toat� 
suferin�a Domnului pentru p�catele noastre din partea lui Dumnezeu. »Scoal�-te, 
sabie, asupra p�storului Meu, �i asupra omului care îmi este tovar��! Zice Domnul 
o�tirilor. Love�te pe p�stor, �i se vor risipi oile! �i Îmi voi întoarce mâna spre cei mici« 
(Zaharia 13, 7). 
   Pentru a prezenta groz�via suferin�elor Domnului, Petru folose�te un cuvânt, pe care 
cei mai mul�i din sclavii, c�rora le scria, îl cuno�teau din experien��: urm�rile vizibile 
pe corpul omului ca urmare a lovirii s�lbatice: adânciturile sau umfl�turele pielei �i 
ceea ce este sub acestea ca urmare a puterii distrug�toare a unor astfel de lovituri. 
   Forma de timp în care st� expresia în limba greac� »era�i ca ni�te oi r�t�cite« arat� 
mai mult spre obi�nuin�a de a r�t�ci �i la starea actual� de r�t�cire, decât la faptul în 
sine de a fi r�t�cit. Oile sunt cunoscute pentru înclina�ia lor de a se r�t�ci, �i practic 
ele nu reg�sesc niciodat� drumul înapoi. Ce potrivit este tabloul acesta pentru omul 
p�c�tos, dar în mod deosebit pentru ace�ti credincio�i iudei! 
   Iudeii erau oile Domnului (Isaia 63, 11; 2 Samuel 24, 17) �i p�rt��ia lor ca popor al 
lui Dumnezeu era staulul (Ioan 10, 1-4, 8, 16). Din p�cate au p�r�sit pe P�storul lor �i 
au r�t�cit, departe de Dumnezeu (Ezechiel 34, Ieremia 23).  Când a venit P�storul cel 
bun, mul�imea poporului nu a vrut s�-L primeasc�. De aceea El nu i-a mai recunoscut 
ca oi ale Lui (Ioan 10, 26-27) �i a scos din staul pe aceia care L-au primit, ca s�-i 
strâng� în jurul Lui (Ioan 10, 4, 16). 
 Va veni ziua când r�m��i�a credincioas� din Iuda va recunoa�te starea în care se afl� 
�i se va reîntoarce la P�stor. »R�t�cesc ca o oaie pierdut�: caut� pe robul T�u, c�ci nu 
uit poruncile Tale« (Psalmul 119, 176). Isaia 53 este profetic m�rturisirea r�m��i�ei, 
când se va reîntoarce la El, la Acela pe care L-au lep�dat �i L-au dispre�uit, prin ale 
c�rui r�ni ea va fi atunci vindecat�. 
   A�a cum am v�zut de mai multe ori, Petru a�eaz� pe credincio�ii dintre iudei, c�rora 
le-a scris, pe aceea�i temelie cu r�m��i�a binecuvântat� din viitor. Ei »au n�d�jduit mai 
dinainte în Hristos« (Efeseni 1, 12). Ei nu numai c� s-au întors acum la Dumnezeu, a�a 
cum va face în viitor r�m��i�a credincioas�, ci ei au primit deja acum binecuvânt�rile 
din viitor, chiar dac� pentru ei nu înseamn� salvarea p�mânteasc�, ci mântuirea 
sufletului (capitolul 1, 9). Dar. prin aceasta, binecuvânt�rile erau pentru ei mult mai 
mari. Ei nu vedeau ce este în exterior, slava Împ�r��iei de o mie de ani vizibil� pe 
p�mânt, dar ei au intrat în binecuvânt�rile mult mai bune ale timpului acesta, în care 
Israel este pus deoparte �i în care Dumnezeu a înviat din mor�i pe Hristos cel lep�dat �i 
I-a dat slav�, pentru ca credin�a �i n�dejdea lor s� fie în Dumnezeu (capitolul 1, 21). 
   Chiar dac� noi credincio�ii dintre na�iuni nu suntem din staulul vechi al lui Israel, 
totu�i avem parte de binecuvânt�rile �i de pozi�ia minunat� a acestor credincio�i. Dup� 
ce Israel a lep�dat pe Domnul, El vorbe�te despre oile dintre na�iuni. Nu popoarele sunt 
oile, ci aceia dintre na�iuni, care Îl vor primi. El voia s�-i uneasc� cu oile Sale din 
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Israel, »�i va fi o turm� �i un P�stor« (Ioan 10, 16). În principiu este adev�rat cu privire 
la noi, ce se spune despre ei. Scrisorile c�tre Romani �i Corinteni ne relateaz� cât de 
departe s-au r�t�cit na�iunile de la Dumnezeu. Dac� într-adev�r este posibil, ele au fost 
mult mai departe decât Israel, cel pu�in în ceea ce prive�te via�a lor exterioar�. Dar �i 
noi ne-am întors (cuvântul grecesc se poate traduce �i cu „convertit”). »Întors« la 
P�storul �i Supraveghetorul sufletelor noastre. 
   Despre David ca p�stor citim lucruri frumoase. Se spune mai întâi: el p��tea oile. 
Dup� aceea: el este la oi. La urm�: el hr�ne�te oile (un alt mod de traducere) (1 Samuel 
16, 11, 19; 1 Samuel 17, 15, 34). Ca s� le p��uneze a trebuit s� omoare un leu �i un 
urs. El �i-a riscat via�a pentru oile sale. 
   P�storul nostru, ca P�storul cel bun, �i-a dat via�a pentru noi (Ioan 10, 11). El este, 
ca Mare P�stor, permanent cu noi Ca Cel înviat (Matei 28, 18, 20; Evrei 13, 20). El 
îngrije�te de noi ca Mai-marele P�stor �i va împ�r�i curând cununi ale slavei (1 Petru 5, 
2-4). El este cu adev�rat P�storul �i  Supraveghetorul sufletelor noastre! Dar ce P�stor! 


