Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 3, 1-4 – H. L. Heijkoop
Capitolul 3 versetele 1 i 2: Tot astfel, nevestelor, fi i supuse i voi b rba ilor
vo tri; pentru ca, dac unii nu ascult Cuvântul, s fie câ tiga i f r cuvânt,
prin purtarea nevestelor lor, când v vor vedea felul vostru de trai: curat i în
temere.
A a cum s-a spus deja în introducere, domnia lui Dumnezeu este marele principiu al
acestei scrisori, mai exact spus, domnia lui Dumnezeu cu privire la cei credincio i, în
caracterul ascuns pe care l-a luat aceast domnie acum, dup ce Dumnezeu a dat
domnia direct în mâinile oamenilor (Daniel 2, 37). Ace ti oameni au r stignit pe
Domnul slavei (1 Corinteni 2, 8); ei nu au niciun loc pentru El în teritoriul lor de
st pânire. Dar aceasta înseamn , c oricine este unit cu El, este un str in i f r drept
de cet enie în lumea aceasta. Unde nu este loc pentru Hristos, acolo nu este loc nici
pentru cre tini.
Ca str ini, dar care constituie o preo ie împ r teasc (capitolul 2, 9), au misiunea s
vesteasc , în locul unde Hristos este lep dat, virtu iile Aceluia care i-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunat . Aceasta este în concordan cu pozi ia lor de str ini
i c l tori. C ci i Hristos a fost un str in pe p mânt i a ocupat locul de ascultare. El
nu a venit ca s I se slujeasc , ci ca s slujeasc . Tot a a i noi trebuie s avem un duh
de supunere i s ocup m locul de supunere, dac vrem s vestim virtu iile lui Hristos.
Aceasta este în deplin armonie cu domnia lui Dumnezeu. Cu cât noi ocup m mai mult
locul de supunere, cu atât mai mult vom cunoa te mai bine domnia lui Dumnezeu.
Numai prin supunerea noastr actual vom fi ap i s domnim odat . Adam a pierdut
din punct de vedere moral dreptul de a st pâni, deoarece nu a fost ascult tor.
În capitolul anterior am g sit descris detaliat principiul supunerii. »Fi i supu i
oric rei st pâniri omene ti, pentru Domnul« (capitolul 2, 13). Dup aceea a fost aplicat
acest principiu la diferite rela ii (capitolul 2, 13-17).
Dar de la capitolul 2, 18 apostolul a trecut la un alt domeniu, care nu era a a de
mult în leg tur cu prezentarea în public, i anume la familie (grece te: familia).
Familia are o importan mare în c ile lui Dumnezeu cu ai S i. Ea constituie singura
leg tur omeneasc rânduit de Dumnezeu în crea ie. Toate celelalte uniri, ora e, ri,
domenii ale unei limbi, etc., au luat na tere prin p cat, sau prin judecata lui
Dumnezeu. De aceea Dumnezeu acord valoare mare familiei ca fundament al
convie uirii umane. Vedem în toat Scriptura, c familia p streaz acest loc important
i la poporul lui Dumnezeu dup gândurile Lui. Dumnezeu are nevoie de ea, ca pe unul
din cele mai mari canale de binecuvântare atât pentru cei ce nu s-au întors la
Dumnezeu, cât i pentru credincio ii în i i. To i cei care apar in familiei au parte de
binecuvântarea pe care o prime te capul familiei.
G sim aceasta chiar de la începutul omenirii. Familia lui Set, acel tem tor de
Dumnezeu, constituie în genera iile urm toare m rturia lui Dumnezeu pe p mânt
(Geneza 5). Urma ii lui Cain constituie lumea care s-a îndep rtat de Dumnezeu, care se
str duie s îndep rteze urm rile blestemului lui Dumnezeu (Geneza 4). Noe i familia
lui sunt salva i din potop (Geneza 6, 18). La rânduirea circumciziei, i cel cump rat cu
bani prime te semnul leg mântului (Geneza 17, 12). Mielul pascal nu este pentru
fiecare israelit, ci pentru cas (Exodul 12, 3-4). Putem în felul acesta s parcurgem tot
Vechiul Testament.
În Noul Testament g sim acela i lucru. Citim despre casa lui Corneliu, despre casa
Lidiei, despre casa temnicerului (c ruia i se spune: »crede în Domnul Isus i vei fi
mântuit, tu i casa ta«), despre Crisp, tefan, etc. Înv
m c so ul necredincios este
sfin it prin so ia credincioas , i invers, i c copiii într-o familie, în care numai unul
din p rin i este credincios, sunt sfin i (1 Corinteni 7, 14). Tocmai în scrisorile c tre
Efeseni i Coloseni, în care ne este prezentat cea mai înalt pozi ie cre tin (mor i
împreun cu Hristos i învia i împreun cu El, i în El a eza i în locurile cere ti), se
vorbe te direct copiilor, ca dovad c scrisorile sunt valabile i pentru ei, cu toate c
sunt adresate pentru »sfin ii i credincio ii în Hristos«.
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Tot a a i Petru se adreseaz slugilor, sclavilor sau oamenilor liberi care apar in
casei. Acum se adreseaz femeilor; acelea, care ocup locul de supunere, sunt numite
mai întâi. C ci acesta este locul cel mai înalt, locul de onoare, din momentul când
Domnul Isus l-a ocupat! Dar noi tim c natura omeneasc dec zut detest acest loc.
De aceea g sim mereu în epistole aten ionarea adresat femeilor, ca s fie supuse
b rba ilor lor.
Cuvântul lui Dumnezeu spune c , potrivit cu ordinea în crea ie, b rbatul este capul
femeii (1 Corinteni 7, 14). Dar acest „a fi capul” a devenit tot mai necesar dup c derea
în p cat, deoarece Eva a preluat conducerea prin neascultare i deviere de la
Dumnezeu (1 Timotei 3, 11-15; Geneza 3, 16-17). Cum putea ea s fie în pozi ia de
conducere, f r s gre easc , când Dumnezeu nu i-a dat aceast conducere i
aptitudinile necesare? Omul nu posed în sine însu i nicio putere. El este dependent
ca creatur de ajutorul Creatorului. Dar cum se poate baza el pe sprijin, dac el vrea s
ocupe o pozi ie, care nu i-a fost dat de Dumnezeu? Cu toate experien ele ei triste i cu
toate cuvintele clare date ei de Dumnezeu, Eva pare s fi înv at pu in. Dumnezeu a
dat lui Adam dreptul i aptitudinile necesare, ca s dea nume tuturor sufletelor vii
(Geneza 2, 19-20; Geneza 3, 20). Dar când s-au n scut copiii, ea le-a dat nume (Geneza
4, 1+25). Cât de mult s-a în elat ea în numele pe care l-a dat lui Cain! Scriptura ne
arat
i mai departe modele ale urm rilor triste, care au luat na tere prin aceea c
femeia i-a p r sit pozi ia i a vrut s preia conducerea. S ne gândim numai la Geneza
16, 1-4; 1 Împ ra i 21 i 2 Împ ra i 11.
»Tot astfel«, deci în acela i fel ca i slugile din capitolul 2, 18, care sunt supuse
st pânilor lor, trebuie i femeile s fie supuse b rba ilor lor, pentru ca »femeile în
vârst s înve e pe femeile mai tinere s - i iubeasc b rba ii i copiii; s fie cump tate,
cu via a curat , s - i vad de treburile casei, s fie bune, supuse b rba ilor lor, pentru
ca s nu se vorbeasc de r u Cuvântul lui Dumnezeu« (Tit 2, 4-5). »Nevestelor, fi i
supuse b rba ilor vo tri, cum se cuvine în Domnul« (Coloseni 3, 18). »Nevestelor, fi i
supuse b rba ilor vo tri ca Domnului; c ci b rbatul este capul nevestei, dup cum i
Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. i dup cum Biserica este supus
lui Hristos, tot a a i nevestele s fie supuse b rba ilor lor în toate lucrurile« (Efeseni 5,
22-24).
Se poate spune mai clar, cât de deplin trebuie s fie aceast supunere? Forma de
timp (participiul prezent) arat aici, exact a a ca i în capitolul 2, 18, c trebuie s fie o
obi nuin , o stare. Cuvântul grecesc folosit pentru supunere (hypotassein) se
întâlne te în Evanghelii numai în Luca 2, 51, unde se spune c Domnul era supus
p rin ilor Lui, i în Luca 10, 17 i 20, unde demonii erau supu i ucenicilor. Cuvântul
se mai întâlne te în restul Noului Testament de 32 de ori, tradus de cele mai multe ori
prin »supus«. De 10 ori este în leg tur cu supunerea tuturor lucrurilor lui Hristos (1
Corinteni 15, 27-28; Efeseni 1, 22; Filipeni 3, 21; Evrei 2, 5 i 8 (de 4 ori); 1 Petru 3,
22), de 7 ori, c femeia trebuie s fie supus (1 Corinteni 14, 34; Efeseni 5, 22 i 24;
Coloseni 3, 18; Tit 2, 5 i 1 Petru 3, 1 i 5), de 4 ori, c noi trebuie s fim supu i celor
care sunt pu i s st pâneasc peste noi (Romani 13, 1 i 5; Tit 3, 1; 1 Petru 2, 13), de
2 ori pentru rela ia sclavilor cu st pânii lor (Tit 2, 9; 1 Petru 2, 18), de 2 ori, c noi
trebuie s fim supu i lui Dumnezeu (Evrei 12, 9; Iacov 4, 7) i în continuare în Romani
8, 7 i 20; 10, 3; 1 Corinteni14, 32; 16, 16; Efeseni 5, 21; 1 Petru 5, 5).
Ce caracter complet al supunerii, al supunerii fa
de b rbat, prescrie Scriptura
pentru femeie, i anume, în toate lucrurile, ca Domnului. Dac ea nu este supus ,
Cuvântul lui Dumnezeu va fi vorbit de r u. Cât de clar devine prin aceasta, c duhul
lumii este în total contradic ie cu Dumnezeu i în du m nie cu El! Dar ce model
minunat pentru aceast supunere are femeia credincioas în Domnul Isus. El, Fiul lui
Dumnezeu, a fost supus oamenilor p c to i, dar care erau p rin ii Lui.
Dar s-ar putea replica, i aceasta are loc deseori: da, dac so ul meu ar merge numai
cu Domnul, i dac el ar fi a a, cum ar trebui s fie, atunci a putea s -i fiu supus .
Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu accept acest argument. Slugilor li se spune: »nu
numai celor ce sunt buni i blânzi, ci i celor greu de mul umit« (capitolul 2, 18). C ci
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aceasta este pl cut, când cineva din cauza con tiin ei lui fa de Dumnezeu suport
nedreptatea, suferind pe nedrept. Pentru femei este numit motivul de a fi supuse mai
mult b rba ilor lor, dac ace tia sunt necredincio i.
tim c b rba ii întor i la Dumnezeu merg câteodat pe drumul lor în neascultare
fa
de Cuvântul lui Dumnezeu. Din text rezult posibilitatea ca b rbatul s fie
necredincios, deoarece numai femeia a venit la credin în timpul c sniciei. Aceasta nu
este o stare normal , dar în c ile de domnie ale lui Dumnezeu poate s se întâlneasc
i a a ceva. Cuvântul tradus prin »nu ascult « vorbe te despre o stare în necredin , de
neascultare.
Apostolul Pavel scrie c cel credincios nu are voie în acest caz s rup c snicia (1
Corinteni 7). În realitate un credincios nu are nicio leg tur cu cel necredincios, c ci
lumina nu are nicio p rt ie cu întunericul (2 Corinteni 6). Un credincios, care se
c s tore te cu un necredincios, p c tuie te prin neascultare v dit înaintea lui
Dumnezeu, el merge în întâmpinarea unei vie i de singur tate i de suferin . Dac
cineva din c snicie vine la Dumnezeu, i prin aceasta ajunge în aceast stare, atunci
Scriptura spune, c el, sau ea, nu are voie s divor eze. În Vechiul Testament, israelitul
trebuia s - i alunge so ia luat dintre na iuni (Ezra 10, 10). Dar harul cre tinismului
se ridic deasupra Legii. Cel necredincios este sfin it prin leg tura cu cel credincios.
Aceast leg tur poate duce ca cel necredincios s fie mântuit.
Petru nu se gânde te nici m car la posibilitatea unui divor . Dar el leag întoarcerea
la Dumnezeu a celui necredincios de umblarea femeii credincioase. Dac ea se
comport a a cum ar trebui s se comporte o femeie credincioas , atunci un
necredincios poate s vin la Dumnezeu, sau credinciosul care s-a ab tut de pe cale
poate fi readus înapoi.
F r îndoial , nu este u or pentru unele femei credincioase care se afl într-o astfel
de situa ie. Voia firii este vr jm ie împotriva lui Dumnezeu. Firea va fi a â at prin
lucrurile Duhului în aceia care ocup locul de supunere. Dar cu toate acestea Cuvântul
spune, c ea trebuie s fie supus b rbatului ei în toate lucrurile, ca Domnului. Exist o
singur excep ie pe care Petru nu o nume te categoric, deoarece ea se subîn elege. El
însu i a numit-o: »Dac este drept înaintea lui Dumnezeu s ascult m mai mult de voi
decât de Dumnezeu« (Faptele Apostolilor 4, 19). Un credincios nu poate s - i p teze
con tiin a înaintea lui Dumnezeu în ceea ce prive te binele i ce este gre it. El are un
subiect pentru credin a lui, care este mult mai scump decât via a Lui. El trebuie s
r mân credincios acestei persoane, atât atunci când este singur, cât i atunci când
apare în public. Dac b rbatul ei îi porunce te s mearg împreun cu el în locuri
p c toase, sau de exemplu s renun e la rug ciune i la citirea Bibliei, atunci ea nu
poate s asculte de el.
Dar cu atât mai important este pentru femeia credincioas , ca ea s fie supus
b rbatului ei în toate lucrurile în care este posibil s nu p c tuiasc împotriva lui
Dumnezeu. Cât de mult va fi inima înt rit prin har, prin faptul c supunerea ei este
folosit de Domnul ca s lucreze la inima i con tiin a b rbatului ei!
Este important s observ m, c Duhul Sfânt, atât aici cât i în Efeseni 5, vorbe te
despre »b rba ilor vo tri«. Noi am putea spune c cuvântul »vo tri« ar putea fi l sat la o
parte, deoarece este de la sine în eles. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu folose te
niciodat un cuvânt f r s aib importan . Mul i b rba i în lume au o influen
nepotrivit asupra altor femei. Din p cate aceasta nu a r mas în afara Adun rii. Multe
femei primesc mai degrab ceva de la un alt b rbat, decât de la b rbatul propriu. Prin
aceasta ajung repede sub influen a altora. Dar Dumnezeu vrea ca ea s fie supus
b rbatului ei, i ca ea s mearg cu întreb rile ei mai întâi la so ul ei (1 Corinteni 14,
35).
B rba ii pot fi neascult tori fa de Cuvântul lui Dumnezeu. B rba ii credincio i sunt
deseori a a. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nume te neascult tori i pe cei necredincio i,
vezi de exemplu capitolul 2, 8; Romani 2, 8: Ioan 3, 36; 2 Tesaloniceni 1, 8. În ambele
cazuri, ei au auzit Cuvântul lui Dumnezeu i refuz s asculte de el.
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Ce trebuie s fac acum so ia credincioas ? Trebuie ea s continue s -l aten ioneze i
s -i prezinte Cuvântul lui Dumnezeu? Apostolul Petru arat un drum mai bun. Ea
trebuie s demonstreze Cuvântul lui Dumnezeu printr-o via exemplar
i s nu mai
vorbeasc despre voia lui Dumnezeu. Vorbirea repetat despre aceasta irit numai. Dar
puterea m rturiei, care rezult din aplicarea practic a Cuvântului lui Dumnezeu,
nimere te inima i con tiin a.
Apostolul Petru folose te de dou ori cuvântul logos (cuvânt). Prima dat este clar
Cuvântul lui Dumnezeu, a doua oar , nu, pentru c ar fi în contradic ie evident cu
alte locuri din Scriptur , cum ar fi Iacov 1, 18 i 1 Petru 1, 23, c cineva s-ar putea
na te din nou f r Cuvântul lui Dumnezeu. »Astfel, credin a vine în urma auzirii; iar
auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos« (Romani 10, 17). În afar de aceasta, în cazul al
doilea cuvântul în limba greac nu este înso it de articol, ceea ce înseamn c se refer
la caracter. Este vorba de vorbirea femeilor. Ele nu trebuie s „predice” f r
întrerupere, a a cum zic de cele mai multe ori cei necredincio i. Aceasta irit numai, i
în mod sigur atunci când femeia o face fa de so ul ei.
Cuvântul grecesc pentru „curat” (inocent) se întâlne te de opt ori în Noul Testament.
El a fost tradus prin „curat”. Înseamn deci, s fi desp r it de tot ce nu este curat i în
felul acesta se apropie de în elesul: „sfânt”. i aici cuvântul »team « nu înseamn fric .
Este teama de a face ceva, prin care ar oferi un tablou fals despre Domnul i despre
Cuvântul S u, i prin care ele L-ar întrista i ar putea s nu-I fie pl cute. În contextul
de aici, sau în Efeseni 5, 33, înseamn respect fa
de b rbat, în pozi ia în care
Dumnezeu l-a a ezat ca so . Este teama de a face ceva murdar sau a-i displace, f r
niciun motiv.
B rba ii care s-au ab tut, sau b rba ii necredincio i, nu ascult cu pl cere Cuvântul
lui Dumnezeu. Dar ei nu pot s - i închid ochii la privirea revel rii Cuvântului lui
Dumnezeu în via a so iilor lor. Ei vreau s vad ceva, c ci ei încearc s g seasc
lucruri care sunt în contradic ie cu m rturisirea so iilor lor. Dac g sesc a a ceva,
atunci au ceva la mân împotriva m rturiei. Cuvântul folosit aici înseamn mai mult
decât simpla „vedere”. Înseamn s prive ti ceva cu toat aten ia i foarte exact. Acela i
cuvânt se folose te i în capitolul 2, 12.
Dar dac ei v d blânde e, supunere, r bdare i ascultare la so iile lor, tiind c ei
în i i sunt deseori nedrep i i neprieteno i, aceasta va impresiona con tiin a lor. Ei vor
trebui s recunoasc în ei în i i, c în aceast credin , pe care ei au batjocorit-o
deseori, este putere, care face pe so iile lor s fie altfel decât sunt celelalte femei, i
chiar decât ei în i i. i în felul acesta vor fi „câ tiga i”. Nu, prin aceasta nu se întorc la
Dumnezeu. Dar prin aceasta sunt adu i s asculte Cuvântul, care îi va duce la
poc in
i na tere din nou. Sau, Cuvântul pe care ei l-au auzit cândva va deveni viu în
mintea lor. Impresia creat de via a so iilor lor le va muia inima i con tiin a, a a c ei
vor primi Cuvântul lui Dumnezeu.
Exist pericolul s credem c numai prin puterea adev rului se ajunge la poc in .
Dar harul lui Dumnezeu are o mul ime de posibilit i s fac pe un p c tos, sau pe
unul care s-a ab tut de la Cuvânt, s primeasc adev rul. Domnul spune: »Vântul
sufl încotro vrea, i-i auzi vuietul; dar nu ti de unde vine, nici încotro merge. Tot a a
este cu cine ste n scut din Duhul« (Ioan 3, 8). Dac ne gândim c în limba greac este
numai un cuvânt pentru „vânt” i „duh”, a a c aici noi putem traduce i prin „Duhul”
în loc de vânt, a a cum fac unii, atunci acest loc ne spune multe în leg tur cu tema
noastr . Cine poate cerceta pe ce c i i prin ce mijloace preg te te Duhul Sfânt o inim
i o con tiin , pentru a primi Cuvântul? Unii tiu câte ceva din propria experien , sau
de la al ii. Dar cum vom admira i adora noi harul lui Dumnezeu, când în curând vom
vedea totul în lumina deplin ! Aceasta va avea loc în acea zi, când vom fi descoperi i
înaintea scaunului de judecat al lui Hristos (2 Corinteni 5, 10).
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Capitolul 3 versetele 3 i 4: Podoaba voastr s nu fie podoaba de afar , care
st în împletirea p rului, în purtarea de scule de aur, sau în îmbr carea
hainelor, ci s fie omul ascuns al inimii, în cur ia nepieritoare a unui duh
blând i lini tit, care este de mare pre înaintea lui Dumnezeu.
Purtarea îmbr c mintei este urmarea c derii în p cat (Geneza 3, 6-7). i ca i în
toate celelalte cazuri, omul încearc s transforme urm rile p catului în avantajul lui.
În mod deosebit femeia, care a dat prilejul ca s devin necesar purtarea
îmbr c mintei, este deseori deosebit de preocupat s transforme aceast necesitate
într-un avantaj.
Este clar, c aceasta nu vine de la Dumnezeu, ci de la diavolul. Dumnezeu nu dore te
niciodat ca urm rile p catului s fie privite ca avantaj. El este adev rat i vrea ca ele
s fie v zute i sim ite a a cum sunt. În Vechiul Testament g sim o sentin
distrug toare pentru femeile care au c utat s transforme urm rile c derii în p cat în
avantajul lor (Isaia 3, 16-26). Dac Dumnezeu roste te o astfel de sentin
fa
de
poporul S u p mântesc, c ruia îi erau f g duite lucrurile p mântului acesta ca
binecuvântare, cu cât mai mult o va face la noi, care am devenit cet eni ai cerului i
suntem c l tori i str ini în aceast lume, unde avem parte numai de întristare cu
privirea la îndep rtarea lumii de Dumnezeu i du m nia ei fa
de Dumnezeu i
Hristos. Pentru ei lumea este numai locul unde a stat crucea lui Hristos, i din punct
de vedere moral mai st înc (1 Corinteni 2, 8). To ii scriitorii epistolelor sunt folosi i s
aten ioneze prin Duhul Sfânt de urm rile aspira iilor lume ti i de formele lor (Romani
12, 1-2, Iacov 4, 4, 1 Ioan 2, 15). În mai multe locuri se aten ioneaz în mod deosebit
cu privire la n zuin ele vechii naturi din femeile credincioase, în asem narea cu lumea
în ceea ce prive te îmbr c mintea i podoaba lor, sau c ele se las influen ate de
principiile dup care se c l uzesc femeile necredincioase (1 Timotei 2, 9-15, Tit 2, 415).
Este interesant s urm rim în Scriptur tema referitoare la podoab . Este foarte
important pentru un credincios, dar în mod deosebit pentru o femeie credincioas , c ci
prin aceasta vom cunoa te ce este o podoab adev rat . La omul firesc este ceva
ad ugat, dar în gândurile lui Dumnezeu este revelarea a ceea ce în interior constituie
un tot unitar cu persoana, sau cu lucrul respectiv. Dumnezeu vrea s aib podoab .
Vedem aceasta în toat crea ia, atât în cea p mânteasc , cât i în cea cereasc (Matei
6, 29, Psalmul 19, Apocalipsa 21, 22). Aceasta ne-a fost f g duit
i pentru slava la
care vom ajunge în curând. Deoarece este specific femeilor s vrea s se împodobeasc ,
Dumnezeu le spune care este podoaba adev rat . Ea este ar tarea în exterior a ceea ce
în interiorul nostru este potrivit cu gândurile lui Dumnezeu. Dac interiorul nostru este
format prin privirea slavei Domnului glorificat în cer (2 Corinteni 3, 18), atunci aceasta
se va vedea în toat manifestarea exterioar a vie ii noastre. O femeie, la care exteriorul
ei las s se vad metodele i formele femeilor necredincioase din lume, arat prin
aceasta c Hristos nu locuie te în inima ei, chiar dac ea s-a întors la Dumnezeu. Acolo
unde Hristos nu locuie te în inim , i deci nu este prezent adev rata frumuse e, acolo
se caut înlocuitori din lume.
Adev rata podoab este de natur moral . Podoaba exterioar nu face pe nimeni
atr g tor înaintea lui Dumnezeu i tot a a de pu in înaintea oamenilor care nu vor s
r mân la suprafa , ci sunt obi nui i s vad lucrurile în caracterul lor moral.
Însemn tatea adev ratei podoabe este scoas în eviden
prin cuvântul grecesc
folosit pentru ea. Se spune „cosmos” i se întâlne te de aproximativ 150 de ori în Noul
Testament, dar pretutindeni, în afar de aici, este tradus prin „lume”. În greaca clasic
a fost folosit i pentru podoaba femeii. A a de exemplu se întâlne te în expresia:
„T cerea este adev rata podoab (cosmos) a femeii” (Sophocles). Leg tura dintre cele
dou în elesuri o g sim probabil în gândirea greac , c omul este o lume în miniatur
(microcosmos), i c „universul este omul mare i des vâr it” (Philo). În elesul de baz
al acestui cuvânt înseamn un sistem, în care domne te ordinea, în opozi ie cu haosul.
În felul acesta se folose te în Noul Testament cu privire la crea ia lui Dumnezeu. Din
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în elesul acestui cuvânt rezult deci, c podoaba trebuie s fie în concordan
cu
interiorul femeii credincioase, cu adev ratul ei caracter.
Aceasta nu este numai o dorin a Cuvântului lui Dumnezeu! Fraza este sub forma
de porunc . Este deci o porunc a lui Dumnezeu!
Acum urmeaz unele lucruri din care este deseori alc tuit podoaba exterioar . O
femeie credincioas s nu gândeasc , sau s încerce s se împodobeasc printr-o
anumit coafur (în timpul nostru am putea ad uga: prin t ierea p rului (1 Timotei 2,
9). P rul lung i-a fost dat ca podoab (1 Corinteni 11, 15). Frumuse ea natural a
p rului lung, care l-a dat Dumnezeu femeii în crea ie, vorbe te de existen a ei ca femeie
i de felul cum ea trebuie s ocupe locul, pe care l-a dat Dumnezeu femeii. Aceasta este
onoarea ei în ochii lui Dumnezeu i a oric rui om care prive te lucrurile moral. P rul
lung este el însu i podoaba ei, i nu felul în care ea îl poart . Din cele dou lucruri care
sunt numite se vede c este vorba de împletirea p rului. De aceea ele stau în a anumitul genitiv originis, ceea ce înseamn c este vorba de înfrumuse area care ia
na tere prin împletirea p rului.
Tot a a de pu in s gândeasc o femeie, c purtarea aurului o împodobe te, sau îi
m re te frumuse ea. Chiar i un om necredincios, care gânde te moral, vede în
purtarea de podoabe multe un semn al s r ciei cultiv rii l untrice, cu cât mai mult
Dumnezeu. Cu cât mai mult ar trebui credincio ii s simt aceasta, decât omul
nen scut din nou, ale c rui sim minte au fost distruse prin p cat! i aici avem
genitivul originis.
i »îmbr carea hainelor« st la genitiv originis. Este deci iar i vorba de încercarea de
a se împodobi prin îmbr care. Este de la sine în eles c nu este interzis îmbr carea. –
Dumnezeu Însu i a îmbr cat pe Adam i pe Eva (Geneza 3, 21) -, tot a a cum nici
împletirea p rului nu este interzis .
La femei a existat totdeauna tendin a s se îmbrace i „s se scoat în eviden ”,
pentru a atrage aten ia b rba ilor, i cât de mult s-a r spândit aceasta în ultimele
secole în a a-zisele ri cre tine. Cât de multe femei credincioase practic neinten ionat
aceasta! Cât de mul i b rba i credincio i au ajuns la gânduri p c toase ( i dup aceea
probabil la fapte) prin îmbr carea (probabil mai bine zis „prin dezbr carea”) i
comportarea femeilor credincioase!
Scopul îmbr c mintei este s protejeze corpul i totodat s apere pe al ii de lucruri
care dau na tere la gânduri murdare sau lezeaz con tiin a moral , care mai este în
om ca i creatur a lui Dumnezeu, chiar dac a fost sl bit prin p cat. Ce minunat, c
noi credincio ii avem voie s facem chiar i aceste lucruri, care sunt urm ri ale
p catului, pentru ca s fim pl cu i Domnului. Atât trupul, cât i sufletul i duhul Îi
apar in (1 Corinteni 6, 18-20; 1 Tesaloniceni 5, 23). Noi trebuie s tr im totdeauna
înaintea lui Dumnezeu; cu ochii îndrepta i spre El avem voie s umbl m înaintea Fe ei
Lui.
Noi trebuie s aducem trupurile noastre ca o jertf vie, sfânt , pl cut lui Dumnezeu
(Romani 12, 1). Aceasta este din partea noastr o slujire în eleapt , adic trebuie s-o
facem cu mintea. Noi nu trebuie s ne asem n m cu lumea i nu trebuie s facem
dup multele forme schimb toare în care lumea se descoper în mod deosebit în
domeniul îmbr c mintei i podoabei. Cuvântul grecesc pentru „chip” se poate traduce
i prin „mascare”. Este în leg tur cu înf i area exterioar , care nu ia na tere din
interior i deci nu prezint adev ratul caracter al persoanei. Dac femeile credincioase
particip la mod , la îmbr c minte i la decorarea lumii, prin aceasta î i pun masca
lumii, cu toate c ele nu îi mai apar in, c ci au murit împreun cu Hristos (Coloseni 3,
3). În limbajul grecilor ele sunt f arnice. Se îmbrac ca lumea, ac ioneaz ca lumea,
a a c lumea gânde te c ele îi apar in, în timp ce ele i-au luat refugiul la Domnul
Isus, ca astfel s fie desp r ite de lume i s nu mai vin la judecat .
S nu fim noi în toate lucrurile pl cu i lui Hristos i s nu facem noi toate lucrurile în
numele Lui? Nu este El pentru noi mai de pre decât toate lucrurile? Nu este adev rat
ce a scris cineva: „Un cre tin ceresc consider o ru ine s poarte amprenta lumii”?
Femeile credincioase nu sunt scutite de aceasta. Dac ochiul nostru este îndreptat
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asupra Lui, aceste lucruri vor fi simple pentru noi. Atunci vom asculta de El în toate
lucrurile i în felul acesta vom fi pl cu i Lui. Atunci El ne va da lumin suficient
pentru lucrurile pe care le avem de f cut. De îndat ce ochiul nostru nu mai este
îndreptat asupra Domnului i El nu mai umple inima noastr , apar greut ile. Atunci
formele lumii cap t valoare i putere de atrac ie pentru inim .
O, Doamne!, un lucru îmi doresc
Cu Tine s c l toresc.
Cuvântul scurt »ci« prezint contrariul, c ci acum se trece de la partea negativ , la
partea pozitiv . »Ascuns« din versetul 4 este fa în fa cu »de afar « din versetul 3;
»omul« st fa
în fa
cu »podoaba« (cosmos), »inima« cu »împletirea p rului«. Prin
aceast întreit punere fa în fa devine clar c adev rata podoab nu este exterioar ,
ci se refer la fiin a omului, la omul întreg. Noul Ierusalim are fundamentul împodobit
(Apocalipsa 21, 19)! Este »g tit ca o mireas împodobit pentru b rbatul ei« (Apocalipsa
21, 2).
Dar când apoi pe parcursul capitolului este descris i prezentat în toat slava lui,
numai pentru fundament se folose te cuvântul »împodobit«. Noi am putea gândi c
fundamentele nu trebuie împodobite. Dar Dumnezeu gânde te altfel în privin a
aceasta. El este împodobit cu pietre pre ioase, care în tablourile Scripturii fac aluzie la
reflectarea slavei lui Dumnezeu în oameni (vezi Apocalipsa 4, 3; Exodul 28, 15-21).
Slava vizibil rezult din ceea ce în interior este reflectarea slavei lui Dumnezeu.
Dumnezeu, care este lumin , i în care nu este deloc întuneric (1 Ioan 1, 5), se îmbrac
cu lumina ca i cu o hain (Psalmul 104, 2). Despre Domnul Isus se spune, când a fost
pe muntele transfigur rii: »Fa a Lui a str lucit ca soarele, i hainele I s-au f cut albe ca
lumina« (Matei 17, 2).
»Întrucât v-a i dezbr cat de omul cel vechi, cu faptele lui, i v-a i îmbr cat cu omul
cel nou, care se înnoie te spre cuno tin , dup chipul Celui ce l-a f cut« (Coloseni 3,
9-10). Aici avem, cred eu, omul ascuns al inimii. »Pleac - i urechea, i ascult cuvintele
în elep ilor, i ia înv
tura mea în inim . C ci este bine s le p strezi în untrul t u, i
s - i fie toate deodat pe buze« (Proverbele 22, 17-18). Acesta este principiul practic al
versetelor 3 i 4.
Omul ascuns al inimii este via a nou , pe care am primit-o prin na terea din nou
(Ioan 3, 6). Dar aceasta este Hristos (Coloseni 3, 4) i, a a cum am v zut mai înainte,
se înnoie te dup Chipul Aceluia care l-a creat. Cu toate c aceasta în sens direct este
omul nou, este practic Hristos Însu i, c ci El este via a nou , i ea este hr nit
i
înnoit dup Chipul S u, »pân ce Hristos va lua chip în voi«, scrie apostolul Pavel
(Galateni 4, 19).
Adev rata podoab a unei femei ( i desigur a fiec rui b rbat) este Hristos, locuind în
inim i umplând inima. Aceasta este în untru, dar devine vizibil în revelarea omului.
Dac inima mea este plin cu Domnul i eu privesc permanent la El în slav , aceasta
se va vedea în exterior, ca i la Moise (Exodul 34, 29). »Noi ... privim ... slava Domnului,
i suntem schimba i în acela i chip al Lui, din slav în slav « (2 Corinteni 3, 18). În
acest fel vestim virtu iile Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunat
(capitolul 2, 9). Apostolul Petru este permanent preocupat s ne spun cum putem s
facem aceasta în lucrurile practice din via .
G sim aceasta i în continuare. Singura descriere f cut despre Sine Însu i, pe care
noi o g sim în Evanghelii despre Domnul Isus, spune: »Eu sunt blând i smerit cu
inima« (Matei 11, 29). Deci, Dumnezeu vrea ca femeile credincioase s fie împodobite cu
aceast tr s tur de caracter a Domnului, cu »un duh blând i lini tit, care este foarte
pre ios înaintea lui Dumnezeu«, cum scrie apostolul Pavel: »Femeia s înve e în t cere,
cu toat supunerea. Femeii nu-i dau voie s înve e pe al ii, nici s se ridice mai pe sus
de b rbat, ci s stea în t cere« (1 Timotei 2, 11)! Acest duh este netrec tor (în opozi ie
cu tot ce este în jurul nostru) i neschimb tor (în opozi ie cu moda schimb toare a
lumii în ceea ce prive te coafura, podoaba i îmbr c mintea). Cuvântul grecesc pentru
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»t cere« deriveaz de la un cuvânt care înseamn »s r mâi pe locul t u«. Aceasta nu
este simplu, dac gândim c nu suntem trata i pe drept. Dar femeia credincioas , care
arat acest duh »blând i lini tit«, las s se recunoasc c a înv at de la Acela care a
fost »blând i smerit cu inima«. Oriunde se g se te aceasta, este pl cut lui Dumnezeu.
Ce pre ios este s ai ceva care este foarte pre ios în ochii lui Dumnezeu. Acest cuvânt
»pre ios« este folosit pentru mirul foarte scump i pentru îmbr c mintea scump . Vezi
i aici opozi ia cu versetul 3.
În lume nu este pre uit acest »duh blând i lini tit«. Este considerat sl biciune.
Acela i lucru îl gândesc i cu privire la Domnul Isus. De aceea cuvântul despre cruce
este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pieirii. Pentru noi îns , care suntem
mântui i, este puterea lui Dumnezeu (1 Corinteni 1, 18+25). Acest duh este în realitate
putere moral , o putere care se ob ine numai prin p rt ia permanent cu Domnul i
înv area permanent de la El.
Cât de mult stau în opozi ie rela iile lumi de ast zi cu aceste versete! Femeile solicit
aceea i pozi ie ca i b rbatul. Ele vor s fie auzite în orice domeniu al vie ii publice.
Genera ia feminin str punge grani ele stabilite de Creatorul i Mântuitorul, cerând s
ocupe pozi ii de conducere în toate domeniile. Rezultatul va fi fatal, a a cum a fost
întotdeauna când s-a nesocotit ordinea dat de Dumnezeu. Este semnul apropierii
marii dec deri de la Dumnezeu. Mai întâi au fost lep date gândurile i prescrip iile lui
Dumnezeu în leg tur cu via a spiritual . Acum vedem dec derea natural : distrugerea
con tient
i inten ionat a ordinii divine din crea ie. Aceasta se va des vâr i în omul
p catului. El este omul f r delegii (2 Tesaloniceni 2, 3-9), care va ac iona dup propria
voie (Daniel 11, 36). Dar apoi va veni judecata final a lui Dumnezeu.
Din cauza acestor st ri i gânduri care se g sesc în lume, se pune întrebarea pentru
noi cei credincio i, dac noi judec m toate lucrurile dup felul de gândire al lumii, sau
dup gândurile lui Dumnezeu, dac privim la sentin a lumii, sau la sentin a lui
Dumnezeu.
Pentru apostol aceasta nu este nicio întrebare. Prin sfin irea lucrat de Duhul am
fost adu i la ascultarea lui Hristos (capitolul 1, 2). Sfin ire înseamn punere deoparte.
Dar pentru oameni înseamn punere deoparte pentru Dumnezeu. Acolo se g se te
ascultarea lui Isus Hristos, ascultarea pe care Domnul a revelat-o în via a Sa pe
p mânt, i care domne te acolo. Aceasta este marea tem a apostolului!
Aceasta merge a a de departe, c rela ia dintre femeie i so ul ei nu este determinat
de gândurile lui, ci de voia lui Dumnezeu. Ea îi este supus , pentru c a a vrea
Dumnezeu. Ea arat un duh blând i lini tit, pentru c el este foarte pre ios înaintea lui
Dumnezeu. Ea nu se împodobe te la exterior, ca femeile necredincioase, deoarece
Dumnezeu îi interzice i îi spune c aceasta ar fi în contradic ie cu caracterul ei de
femeie credincioas .
În cazurile în care conform versetului 1 este posibil ca b rba ii lor s nu fie
ascult tori de Cuvânt, este foarte posibil ca b rbatului s -i plac , dac so ia lui „se face
frumoas ”. Dac un b rbat se las c l uzit de gusturile lui stricate prin p cat, i nu
ascult de Cuvântul lui Dumnezeu, ne putem pu in a tepta ca el s pre uiasc ce este
potrivit cu gândurile lui Dumnezeu. Dar femeia credincioas s nu se împodobeasc
pentru ochii oamenilor, nici m car pentru ochii b rbatului ei, ci pentru Dumnezeu.
Dumnezeu va face tocmai prin aceasta ca asupra b rbatului s se exercite o influen
spiritual , atât asupra b rba ilor neascult tori, cât i asupra b rba ilor ascult tori.
Cum s ne putem a tepta la urm ri spirituale din lucrurile p mânte ti? Femeia care
încearc s câ tige pe b rbatul ei prin lucrurile lume ti, se în eal foarte mult. Ea va
avea parte de urm rile în el ciunii ei. Dar atunci probabil c a pierdut posibilitatea, pe
care i-a dat-o Dumnezeu, ca s câ tige pe so ul ei pentru Domnul.
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