Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 2, 9-10 – H. L. Heijkoop
Capitolul 2 versetul 9: Voi sunte i o semin ie aleas , o preo ie împ r teasc , un
neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu i l-a câ tigat ca s fie al Lui, ca s
vesti i puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa
minunat ;
În acest verset vedem r m i a credincioas din cele dou semin ii, c rora le-a fost
adresat scrisoarea, adus în binecuvântarea care, potrivit cu Exodul 19 i Osea 1, era
destinat pentru tot poporul Israel.
Cuvântul scurt »voi« arat diferen a fa de cei neascult tori din versetele anterioare.
De aceea trebuie scos în eviden . Cei neascult tori, poporul v zut în totalitatea lui, nu
au putut s primeasc binecuvânt rile f g duite, deoarece acestea aveau ascultarea ca
premiz (Exodul 19, 5-6); noi tim c istoria poporului a fost o istorie a neascult rii.
Când Dumnezeu în marea Sa îndurare a dat împlinirea binecuvânt rilor în Domnul
Isus, Slujitorul circumciziei (t ierii împrejur) (Romani 15, 8), ei au lep dat pe Cel în
care Dumnezeu a oferit împlinirea.
Credincio ii nu au putut, deci, s primeasc binecuvânt rile împreun cu tot
poporul. Deoarece ei îns au fost ascult tori i i-au pus încrederea în Acela care a fost
lep dat de popor, Dumnezeu i-a adus în leg tura binecuvântat cu El Însu i, pe care
El a oferit-o poporului. Faptul c binecuvânt rile erau cere ti i aveau deci un caracter
mult mai înalt, nu a schimbat cu nimic faptul c ele au fost primite în concordan cu
f g duin a. Dar baza nu a mai fost acum ascultarea lor, ci ascultarea Domnului Isus.
Pentru ei era har.
Se în elege de la sine c noi, credincio ii dintre na iuni, am fost adu i în aceea i
leg tur cu Dumnezeu i în acelea i binecuvânt ri. Dar noi am fost »str ini de
leg mintele f g duin ei, f r n dejde i f r Dumnezeu în lume« (Efeseni 2, 12).
Israel a fost poporul ales. Dumnezeu i-a ales dintre toate popoarele p mântului, ca ei
s fie poporul Lui p mântesc ( Deuteronom 7, 6). Dar credincio ii, c rora le-a fost
adresat scrisoarea ( i noi împreun cu ei) am fost ale i de Tat l pentru înfiere (cap. 1,
2). Fiind adu i în aceast pozi ie, fiecare din noi nu st independent, ci noi suntem
m dulare ale unei familii, ale unei »semin ii«, a familiei lui Dumnezeu. Cuvântul arat
spre apartenen a prin na tere, spre rela ii familiare. Cuvântul semin ie nu este înso it
de articol, i aceasta arat c este vorba mai mult de caracter, dar i c nu numai ei
sunt membrii ai acestei semin ii. Prin harul nem rginit, noi, credincio ii dintre na iuni,
care am fost f r Dumnezeu în lume, am fost apropia i prin sângele lui Hristos (Efeseni
2, 12) i prin na terea noastr din nou am fost adu i în aceea i semin ie.
o preo ie împ r teasc
Dac compar m acest verset cu versetul 5, vedem diferen a dintre o preo ie sfânt i
o preo ie împ r teasc . Prima este pentru a aduce jertfe duhovnice ti pl cute lui
Dumnezeu prin Isus Hristos. Cea de-a doua este ca s vesteasc virtu ile Aceluia »care
ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunat «. Lucrarea preo iei sfinte se
îndreapt deci de la om spre Dumnezeu, lucrarea preo iei împ r te ti este din partea
lui Dumnezeu pentru oameni. Prima are loc în Locul Preasfânt, cea de-a doua are loc în
lume.
În Melhisedec vedem tabloul unui preot împ r tesc. El iese în lume, ca s duc pâine
i vin, i ca s binecuvânteze (Geneza 14, 18-20). tim c el este o imagine a Domnului
Isus, a a cum El va exercita în viitor preo ia în Împ r ia de o mie de ani (Evrei 6, 20;
Evrei 7). El va veni pe p mânt în slava Sa cereasc , ca s binecuvânteze i în felul
acesta s descopere pe Dumnezeu în maestatea i bun tatea Sa ca Marele d ruitor.
Domnul este deja ast zi Preot dup rânduiala lui Melhisedec. Dar deoarece El este înc
lep dat de Israel i judecata nu a fost înc f cut , El nu poate înc s exercite preo ia
împ r teasc . El este acum numai Preot în Locul Preasfânt; aceasta corespunde
preo iei lui Aaron.
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Prin leg tura noastr cu El suntem i noi preo i sfin i, a a cum am v zut în versetul
5. Noi intr m în Locul Preasfânt, ca s aducem lui Dumnezeu jertfe duhovnice ti, i s
ne rug m pentru al ii. Mai târziu vom fi preo i împ r te ti, a a cum este Domnul. Vom
purta cununi i vom sta pe tron (Apocalipsa 4, 4). Vom purta hainele preo e ti albe i
vom face lucrarea preo easc (Apocalipsa 5, 8-10). Vom revela în chip des vâr it slava
Domnului i des vâr irea lucr rii Sale, nu numai prin cuvintele noastre, ci i prin ceea
ce suntem. Noi în ine vom fi atunci revelarea slavei i harului lui Dumnezeu, a a cum
Domnul Isus va revela atunci în chip des vâr it pe Dumnezeu.
Dar acum, înainte ca Domnul s - i exercite preo ia împ r teasc , suntem noi
chema i s facem aceasta. Noi trebuie s vestim virtu ile, caracteristicile minunate ale
Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunat , nu atât de mult prin
cuvinte, ci prin toat comportarea noastr . În mod obi nuit prin „vestire” noi în elegem
predicare. Dar aici cuvântul nu are în elesul acesta. Aici este vorba de felul cum ne
prezent m în toat existen a noastr , prin ceea ce facem, ce vorbim, deci prin toat
via a noastr . Lumea trebuie s vad în via a noastr pe Dumnezeu i pe Domnul Isus,
toate sl vile Lor. Dac noi to i am fi a a cum ar trebui s fim, atunci ar fi a a. Domnul
ne-a a ezat deci în lume ca noi s facem acum deja, ceea ce va face El în viitor în chip
des vâr it.
Ca preo i sfin i noi mergem deci în Locul Preasfânt, i ca preo i împ r te ti ie im
afar pentru a depune m rturie. Aceasta este ordinea normal , a a cum o vedem i în
tablourile Vechiului Testament (Levitic 9, 23; 16). Nici nu poate fi altfel, c ci lucrarea ca
preo i sfin i din Locul Preasfânt este izvorul lucr rii pe care noi o facem ca preo i
împ r te ti. În ultima revel m pe Domnul în existen a noastr . Pentru a putea face
aceasta trebuie s existe o concordan moral . Dar cum poate s ia na tere aceasta?
tim c aceasta poate avea loc numai prin aceea, c noi privim slava Domnului (2
Corinteni 3, 18).
Ca preo i sfin i intr m în Locul Preasfânt, ca acolo s aducem jertfele noastre: rodul
buzelor care m rturisesc Numele Lui (Evrei 13, 15). Ne preocup m acolo cu via a Lui
sfânt de pe p mânt (jertfa de mâncare – Levitic 2) i cu moartea Lui minunat pe
cruce, unde a prosl vit pe Dumnezeu nespus de mult i unde a îndreptat ce noi am
f cut gre it înaintea lui Dumnezeu (jertfa de ardere-de-tot – Levitic 1) i care este
temelia p rt iei noastre cu Dumnezeu (jertfa de pace – Levitic 3). Privirea tuturor
acestor sl vi morale s nu aib oare nici o influen asupra noastr ? Con tien a c El a
tr it pe p mânt i apoi a murit pe cruce, deoarece ne iube te, voia s ne salveze de
pierzarea ve nic i s ne fac p rta i la tot ce era în inima lui Dumnezeu pentru noi,
s nu ne atrag spre El, în a a fel ca inimile noastre s se aprind de dragoste i
admira ie pentru El? Privim apoi la Domnul, acolo unde El este acum; la Omul
prosl vit în cer. Privirea îndreptat spre El în slav ne face asemenea lui din punct de
vedere moral. Vom fi schimba i în acela i chip al slavei Sale (2 Corinteni 3, 18; Exodul
34, 29). Putem apoi s ie im ca preo i împ r te ti, ca s vestim toate sl vile Sale.
Oamenii le vor vedea în comportarea noastr , în stilul nostru de via , în cuvintele
noastre.
Vedem c lucrarea noastr preo easc este cu totul altceva decât vestirea evangheliei
la cei necredincio i i a Cuvântului lui Dumnezeu la cei credincio i. Ultima este
misiunea acelora care au primit de la Dumnezeu darul pentru aceasta. Este mai mult o
lucrare levitic . Dar preot este orice credincios, tân r sau b trân, b rbat sau femeie.
Evanghelia sau lucrarea de vestire a Cuvântului este darul lui Dumnezeu fa
de
oameni. Lucrarea preo easc în Locul Preasfânt este darul oamenilor pentru Dumnezeu
i lucrarea preo iei împ r te ti pe p mânt nu este darul, ci este revela ia lui
Dumnezeu. Numirea unei predici ca fiind serviciu divin dovede te lipsa de în elegere a
ceea ce este un serviciu divin potrivit Cuvântului lui Dumnezeu sau adorare i lucrare
a Adun rii.
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un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu

i l-a câ tigat

Sfânt înseamn pus deoparte. Aplicat la oameni înseamn pus deoparte pentru
Dumnezeu, eliberat i pus deoparte de tot cu ce omul firesc a fost legat dup c derea în
p cat: lume i p cat. Dumnezeu a scos pe Israel de la închinarea la idoli (Iosua 24, 214), ca s -I slujeasc Lui i s fie pentru El. Dar poporul L-a respins i a zis: »Noi navem alt împ rat, decât pe Cezarul!« (Ioan 19, 15). »Sângele Lui s fie asupra noastr i
asupra copiilor no tri!« (Matei 27, 25)
Nici m car la început poporul nu a avut o sfin enie adev rat . Cei doi fii ai lui Aaron,
care au fost lua i din mijlocul poporului i sfin i i, pentru a se apropia de Dumnezeu,
au murit atunci când au intrat pentru prima dat în Locul Preasfânt (Levitic 10). i
Aaron, marele preot, avea voie s intre numai o singur dat pe an, i atunci trebuia
mai înainte s aduc jertfe i sânge (Levitic 16, 1-4). Atunci nu avea voie s poarte
hainele lui preo e ti obi nuite, ci haine albe de in, care sunt un simbol al sfin eniei
practice (Apocalipsa 19, 8). Cât de mult arat aceasta spre via a lipsit de sfin enia
practic
i de dep rtarea de Dumnezeu prin p cat! Dar noi am fost sp la i în sângele
Mielului. Duhul Sfânt spune acestor credincio i, c rora le-a fost adresat scrisoarea, c
ei au libertatea s intre în Locul Preasfânt prin perdeaua sfâ iat (Evrei 10, 19). Pu i
deoparte din lume, prin na terea din nou (cap. 1, 2), i din poporul lor vechi, i elibera i
prin sângele Mielului (cap. 1, 19) de via a lor lipsit de sfin enie, i sp la i fiind de
p catele lor, erau un popor cu adev rat sfânt.
Dac Dumnezeu a trebuit s spun cu privire la necredincio ia i p catele lui Israel:
»Nu-i poporul Meu« (Osea 1, 9), El putea s recunoasc ca popor al S u, i s dea
m rturie public despre el, pe aceia a c ror credin a str puns opozi ia i necredin a
propriului popor. Duhul Sfânt ne spune prin apostolul Pavel, c Dumnezeu Î i pune
pecetea pe oricine crede vestea bun despre Mielul jertfit (Efeseni 1, 13; 2 Corinteni 1,
22). Duhul Sfânt vine s locuiasc în el, ca m rturie public a faptului c Dumnezeu
recunoa te o astfel de persoan c Îi apar ine. Apostolul Petru a vestit aceasta în
aceea i zi, în care Duhul Sfânt a venit pe p mânt, ca s locuiasc în cei ce cred în
Domnul Isus (Faptele Apostolilor 2, 38).
Dac urm rim locurile din Scriptur în care se vorbe te despre lumin
i întuneric,
cred c ajungem la concluzia c întunericul este necunoa terea lui Dumnezeu, iar
lumina este cunoa terea lui Dumnezeu. Dumnezeu este lumin , i în El nu este
întuneric (1 Ioan 1, 3). Deci, Cel care ne-a f cut cunoscut pe Dumnezeu a fost
Cuvântul, expresia des vâr it a ceea ce este Dumnezeu (Ioan 1, 18). Acesta este
în elesul cuvântului grecesc (vezi remarca la cap. 1, 23). În cuvânt era via a, i via a era
lumina oamenilor (Ioan 1, 1-5). » i via a ve nic este aceasta: s Te cunoasc pe Tine,
singurul Dumnezeu adev rat, i pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu« (Ioan 17, 3).
De aceea Scriptura spune în continuare: »A c ror minte necredincioas a orbit-o
dumnezeul veacului acestuia, ca s nu vad str lucind lumina Evangheliei slavei lui
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. ... C ci Dumnezeu, care a zis „S lumineze
lumina în întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca s facem s str luceasc lumina
cuno tin ei slavei lui Dumnezeu pe fa a lui Isus Hristos.« (2 Corinteni 4, 4-6)
Noi am fost f r Dumnezeu în lume (Efeseni 2, 12). Textual în limba greac se spune
c noi am fost atei ti. Noi am fost cu mintea întunecat
i str ini de via a lui
Dumnezeu din cauza ne tiin ei în care eram (Efeseni 4, 18). »Odinioar era i întuneric;
dar acum sunte i lumin în Domnul« (Efeseni 5, 8).
Ce mântuire! Noi nu am cunoscut pe Dumnezeu i trebuia s r mânem ve nic în
acest întuneric, dac El nu ar fi intervenit. Dar chemarea puterii Sale, c reia nu am
putut s ne împotrivim, ne-a scos din întuneric i ne-a adus în lumina Sa minunat
(Coloseni 1, 12-13). Noi Îl cunoa tem prin Domnul Isus. » tim c Fiul lui Dumnezeu a
venit, i ne-a dat pricepere s cunoa tem pe Cel ce este adev rat. i noi suntem în Cel
ce este adev rat, adic în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adev rat i via a
ve nic « (1 Ioan 5, 20). i noi umbl m în lumin , tot a a cum El este în lumin .
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Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne cur e te de toate p catele (1 Ioan 1,
7).
Dac ne gândim la aceasta, nu se treze te în inima noastr o dorin adânc s
vestim virtu ile, toate caracteristicile minunate ale Aceluia care a dat na tere la
acestea, i pe Care noi îl cunoa tem acum, i prin cuvintele i prin faptele noastre s
ar t m în via a noastr cine este El? Deci, Dumnezeu ne-a f cut »o semin ie aleas , o
preo ie împ r teasc , un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu i l-a câ tigat ca s
fie al Lui«, pentru ca s-o facem. Cândva p mântul va fi plin de cuno tin a Domnului,
a a cum apa acopere fundul m rii (Isaia 11, 9-10). Lumea nu Îl cunoa te acum – este
noapte. Dar în noaptea lep d rii Sale noi avem dreptul s facem vizibil virtu ile Sale;
aceste virtu i minunate, pe care noi le-am cunoscut, atunci când prin harul minunat ni
s-au descoperit, atunci pe când eram f r putere, f r Dumnezeu, p c to i i du mani
(Romani 5, 6-10).
Capitolul 2 versetul 10: ... pe voi, care odinioar nu era i un popor, dar acum
sunte i poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu c p taser i îndurare, dar acum
a i c p tat îndurare.
Ca s putem în elege acest verset, trebuie s citim Osea 1 i 2. Dumnezeu spune
acolo lui Israel (celor 10 semin ii), c în urma necredincio iei i dec derii lor, nu mai
pot fi poporul Lui (Lo-Ami) i nu vor mai avea parte de îndurare (Lo-Ruhama). A a cum
am v zut în Exodul 19, binecuvânt rile le-au fost f g duite sub premiza c ei vor fi
ascult tori. Dar ei au fost totdeauna neascult tori. Nu exista nici o speran ca ei s
primeasc aceste f g duin e.
Dumnezeu Î i arat apoi harul S u minunat. Dup ce El îi va judeca, El le va da
totu i binecuvânt rile pe baza harului. i aceasta într-un chip minunat, inexplicabil
pentru mintea omeneasc . Tocmai în locul în care se spune: voi sunte i poporul Meu, li
se spune: voi sunte i copiii Dumnezeului cel viu (Osea 1, 10). Valea Acor va deveni
pentru ei o u
de speran (Osea 2, 14). „Valea Acor” înseamn „Valea nenorocirii”.
Este locul unde a avut loc prima judecat a lui Dumnezeu asupra poporului în ar
(Iosua 7, 26). Deci, locul judec ii va deveni u a speran ei. Harul se va l uda împotriva
judec ii. Acolo unde p catul s-a înmul it, harul s-a înmul it i mai mult. Dar el va
domni prin neprih nire (Romani 5, 20-21)!
Cât de mult vedem noi aceast în elepciune divin relevat la cruce. Dumnezeu a
judecat acolo p catul în judecata Sa necru toare. În imaginea vi elei ro ii vedem c
jertfa pentru p cat era complet mistuit de foc, chiar i sângele trebuia ars; focul este
un simbol al sfin eniei lui Dumnezeu care verific , încearc (Numeri 19). Dar tocmai
crucea, unde noi vedem cu groaz judecata îngrozitoare a lui Dumnezeu asupra
p catului i a p c to ilor, a devenit pentru noi o u
de speran . Vedem acolo c
exist mântuire, c noi putem primi harul lui Dumnezeu, cu toat starea noastr rea,
i anume pe o cale a drept ii. Dumnezeu este drept, atunci când iart p catele celui ce
prime te pe Domnul Isus, i astfel are parte de lucrarea Sa, i îi d tot ce avea în inima
Lui pentru oameni înainte de a fi crea ia. Harul domne te prin dreptate spre via a
ve nic (Romani 5, 21). Judecata asupra p catului (dar f cut asupra Aceluia care nu
a cunoscut niciun p cat) este pentru noi u a spre toate binecuvânt rile.
Tot a a este i cu poporul Israel. Dup ce Dumnezeu îi va judeca, r m i a va crede
în Domnul Isus i în felul acesta va avea parte de urm rile lucr rii Sale. Dumnezeu îi
va primi i le va da tot ce le-a promis c le va da pe baza ascult rii lor. Îns atunci le
vor primi pe baza ascult rii Unuia, a Aceluia care a fost ascult tor pân la moarte, da
pân la moarte pe cruce (Filipeni 2, 8). Cât de mult vedem aici, c Dumnezeu st peste
toate. Neascultarea omului, starea creaturii, toate influen ele Satanei, nu pot
împiedeca, ca Dumnezeu s - i împlineasc hot rârile Sale de binecuvântare. S nu
strig m noi împreun cu apostolul: »O, adâncul bog iei, în elepciunii i tiin ei lui
Dumnezeu! Cât de nep trunse sunt judec ile Lui, i cât de neîn elese sunt c ile Lui! i
în adev r, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sf tuitorul Lui? ... Din
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El, prin El, i pentru El sunt toate lucrurile. A Lui s fie slava în veci! Amin.« (Romani
11, 33-36).
Întreg poporul ca atare nu a putut înc s primeasc binecuvânt rile. Cele 10
semin ii au fost alungate i împr tiate printre popoare. Cele 2 semin ii au fost mai
târziu de asemenea alungate, dar o r m i s-a întors înapoi prin harul lui Dumnezeu
70 de ani dup aceea. Dar când li s-au oferit binecuvânt rile, ei au lep dat i au
crucificat pe Acela care era Singurul ce putea s -i aduc în starea binecuvântat . În
felul acesta i cele 2 semin ii au fost puse deoparte. Începând din acest moment st
scris i deasupra lui Iuda i Beniamin: Lo-Ami i Lo-Ruhama. Aceasta era starea
destinatarilor acestei scrisori, înainte ca ei s cread în Domnul Isus i s -L primeasc .
Cuvântul grecesc din versetul 10 pentru »nu c p taser i îndurare« st într-o form
(participiu perfect) care red o stare permanent .
Dar ei au primit pe Domnul Isus. Drept urmare ei au primit anticipat ce va primi o
parte a poporului, cel pu in în m sura în care ei vor umbla prin credin , i nu prin
»vedere« (Ioan 20, 29). Cuvântul grecesc pentru »a i c p tat îndurare« este la forma
aorist. Deci a avut loc odat pentru totdeauna cu urm ri permanente. Noi, credincio ii
dintre na iuni, avem aceia i parte. Duhul Sfânt l-a l sat pe apostolul Pavel s
foloseasc locurile din Osea 1 i 2 într-o scrisoare adresat atât credincio ilor dintre
iudei, cât i dintre p gâni (Romani 9). To i care au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor
i Domn, sunt acum în starea de a fi primit îndurarea. Poporul Israel ca întreg nu are
acum parte de îndurare.
Dar aceasta nu înseamn c Osea 1 i 2 nu se va împlini i pentru Israel în zilele
care vor veni. Profe iile din aceste capitole sunt în primul rând pentru Israel. Dar
Dumnezeu a dat f g duin elor Lui o amploare a a de mare, c
i noi avem loc în ele,
noi, aceia la care Dumnezeu S-a gândit înainte de întemeierea lumii (Efeseni 1, 4). C ci
nou Dumnezeu ne-a dovedit neschimbabilitatea hot rârilor Sale mai mult decât El a
ar tat-o vreodat în c ile Lui cu Israel. »C ci lui Dumnezeu nu-I pare r u de darurile i
de chemarea f cut « (Romani 11, 29).
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