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   Capitolul 3, versetele 5 �i 6: Astfel se împodobeau odinioar� sfintele femei, 
care n�d�jduiau în Dumnezeu, �i erau supuse b�rba�ilor lor; ca Sara, care 
asculta pe Avraam, �i-l numea „domnul meu”. Fiicele ei v-a�i f�cut voi, dac� 
face�i binele f�r� s� v� teme�i de ceva. 
 
   »Astfel«, înseamn� cu »omul ascuns al inimii, în cur��ia nepieritoare a unui duh 
blând �i lini�tit, care este de mare pre� înaintea lui Dumnezeu«, a�a cum este descris în 
versetul 4 c� se împodobeau odinioar� femeile sfinte. Ele erau sfinte, puse deoparte 
pentru Dumnezeu. Ele n�d�jduiau în Dumnezeu (textual: „în” Dumnezeu – este mai 
accentuat), �i ele erau supuse so�ilor lor. Cu toate c� în versetele urm�toare apostolul 
Petru nume�te numai pe Sara, el vorbe�te aici de toate femeile de odinioar�, care s-au 
pus deoparte (sau sfin�it) pentru Dumnezeu. »Femeile sfinte« este înso�it de articol, �i în 
limba greac�. Deci ce se spune despre ele, era valabil pentru toate. Un semn 
caracteristic al unei femei sfinte este încrederea în Dumnezeu �i supunerea fa�� de 
so�ul ei. 
   Timpul la care st� expresia »n�d�jduiau în Dumnezeu« (participiu prezent activ) arat� 
c� aceast� încredere nu era numai în anumite timpuri speciale, ci era permanent�, �i 
ea caracteriza pe aceste femei. Textual se spune: n�d�jduiau „în” Dumnezeu, ceea ce 
exprim� c� ele î�i puseser� pe deplin încrederea în Dumnezeu, a�a c� totodat� se 
odihneau în Dumnezeu. Dar tocmai din aceasta ie�ea la iveal� starea lor de supunere, 
de team� de Dumnezeu. Nu se încredeau în sine, ci a�teptau totul de la Dumnezeu. 
Cine face aceasta, nu-i este greu s� fie supus. 
   Cuvântul lui Dumnezeu nu ne relateaz� multe lucruri despre aceste femei. Unele 
sunt numite (Evrei 11, 11+35), ca Sara, Ana, Debora, Abigail. Dar g�sim o descriere 
bun� a lor. »Este mai de pre� decât m�rg�ritarele. Inima b�rbatului se încrede în ea, �i 
nu duce lips� de venituri.« »Fiii ei se scoal�, �i o numesc fericit�; b�rbatul ei se scoal�, 
�i-i aduce laude zicând: „Multe fete au o purtare cinstit�, dar tu le întreci pe toate.” 
Dezmierd�rile sunt în�el�toare, �i frumuse�ea este de�art�, dar femeia care se teme de 
Domnul va fi l�udat�. R�spl�ti�i-o cu rodul muncii ei, �i faptele ei s-o laude la por�ile 
cet��ii« (Proverbele 31, 10-31). 
   Este remarcabil, c� Duhul Sfânt se întoarce cu mii de ani în urm�, la timpuri, care 
dup� p�rerea oamenilor erau culturi primitive, ca s� ne arate caracterul unei femei 
sfinte. Vedem din aceasta, c� principiile lui Dumnezeu nu se schimb� niciodat�. Ceea 
ce se cuvenea înaintea lui Dumnezeu din partea femeilor patriarhilor, este valabil �i 
ast�zi. Podoaba trebuie s� fie moral�. Din punct de vedere moral, aceste lucruri nu s-
au schimbat pe parcursul miilor de ani. Ce a fost Sara, trebuie s� fie �i femeile de 
ast�zi. 
   Vedem în aceasta, c� lumea nu a f�cut niciun progres moral, ci dimpotriv�, a dat 
înapoi. Mult l�udatul progres în toate domeniile vie�ii se refer� numai la lucrurile 
materiale. Pentru a da un model general al unei vie�i tr�ite pl�cut înaintea lui 
Dumnezeu, Duhul Sfânt trebuie s� revin� la mii de ani în urm�. 
   Ca model al unei femei, care a fost supus� so�ului ei, este numit� numai Sara. 
Cuvântul »asculta« arat�, dup� forma de timp (aorist) folosit�, nu o anumit� ac�iune, ci 
vorbe�te despre tot timpul vie�ii ei de c�snicie, privit� în totalitatea ei. Semnul 
caracteristic sintetizat al vie�ii Sarei era ascultarea fa�� de Avraam, în ciuda încrederii 
în via�a de c�snicie, care deseori are urm�ri contrare. Ea l-a numit „domn”. G�sim 
aceasta numai o singur� dat� în Cuvântul lui Dumnezeu (Geneza 18, 12). Dar �i forma 
de timp „îl numea” (textual: numindu-l, deci participiu prezent activ) arat� c� nu este 
vorba numai de acest o singur� dat� �i nu se limiteaz� la simpla rostire a cuvântului 
„domn”, ci aceasta era expresia întregii ei comport�ri. Cuvântul grecesc pentru „domn” 
este kyrios. Este folosit totdeauna pentru Domnul Isus, dar �i pentru împ�ratul roman 
(Faptele Apostolilor 25, 26), în acest caz el fiind privit ca persoan� divin�, a�a cum era 
limbajul de stat în imperiul roman. În afar� de aceasta s-a folosit �i pentru apostoli 
(Faptele Apostolilor 16, 30) �i pentru st�pânii sclavilor (Efeseni 6, 5+9). Ioan folose�te 
forma feminin pentru o sor� (2 Ioan 1). 
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   Sara avea motiv, mai mult decât multe alte femei, s� fie mândr�. Ea era, ceea ce se 
nume�te frumuse�e. Nu numai Avraam a v�zut-o a�a, ci �i prin�ii din Egipt (Geneza 12). 
Faraon �i prin�ii lui au considerat-o demn� de a ocupa un loc la curtea faraonului, tot 
a�a �i Abimelec, împ�ratul din Gherar (Geneza 20). Comportarea lui Avraam nu a fost 
f�r� vin�. În ambele cazuri, de teama oamenilor, a dat-o s� fie dezonorat�. Numai prin 
ocrotirea Celui Atotputernic a r�mas p�zit�. 
   Dar pentru aceasta Sara nu a fost ispitit� la înfumurare, cu toate c� avea mult mai 
multe motive decât alte femei s� devin� înfumurat�. Ea �i-a pus încrederea în 
Dumnezeu �i de aceea a fost ascult�toare de so�ul ei. Dumnezeu nu a f�cut de ru�ine 
încrederea ei. Ea a urmat pe Avraam, f�r� s� se împotriveasc�, atunci când el a p�r�sit 
totul, ca s� mearg� într-o �ar� necunoscut�. Ea a fost ascult�toare chiar �i în cazul 
unei ipocrizii nedemne de un credincios, generat� de frica egoist� �i sl�biciunea 
uman�, care i-a pus onoarea în joc. Cât de mult a onorat �i consolidat Dumnezeu 
încrederea ei în El �i a cinstit ascultarea ei fa�� de Avraam! Avraam a fost mustrat de 
p�gâni. Era sub orice demnitate pentru »p�rintele credincio�ilor« s� trebuiasc� s� fie 
mustrat de lume. Dumnezeu a l�sat s� se scrie aceasta în Cuvântul S�u. Dar pentru 
Sara nu g�sim niciun cuvânt de mustrare în aceste relat�ri, nici din partea oamenilor, 
�i nici din partea lui Dumnezeu. Ea �i-a p�strat »duhul blând �i lini�tit, care este de 
mare pre� înaintea lui Dumnezeu«. 
   Privilegiul de a avea parte de mântuire, dup� ce Domnul a venit �i Dumnezeu ne-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunat�, unde vedem pe Hristos ca etalonul 
nostru suprem pentru umblarea noastr�, s� nu fac� pe femeile credincioase s� se a�eze 
înapoia Sarei �i a celorlalte femei sfinte, împodobite cu podoabe morale �i cu supunere, 
�i astfel s� devin� fiicele Sarei! 
   Femeile iudaice, c�rora le scria apostolul Petru, descindeau din Sara �i Avraam. Erau 
din semin�ia lor. Dar Domnul a f�cut o diferen�iere între s�mân�a lui Avraam �i copiii 
s�i (Ioan 8, 37-40). Cuvântul copil exprim� o identitate în ceea ce prive�te fiin�a. 
»În�elege�i �i voi dar, c� fii ai lui Avraam sunt cei ce au credin��« (Galateni 3, 7). În 
acela�i capitol se mai spune, c� to�i cei ce sunt ai lui Hristos, �i credincio�ii dintre 
na�iuni, sunt s�mân�a lui Avraam, �i anume prin Hristos, s�mân�a lui Avraam 
(Galateni 3, 16)! 
   Petru vorbe�te despre copiii Sarei. În privin�a aceasta sunt numite dou� lucruri, �i 
anume, »dac� face�i binele, f�r� s� v� teme�i de ceva«. 
   Supunerea poate lua na�tere din team�, din interese proprii, sau din caracter. Oricât 
de bun� ar fi aceasta, ea nu este caracterul supunerii cre�tine. Aceasta este activ�, 
deoarece ia na�tere prin sfin�irea lucrat� de Duhul spre ascultarea lui Hristos (capitolul 
1, 2). De aceea se adaug� aici: dac� face�i binele. 
   De ce s� se team� o femeie credincioas�, când vede puterea du�manului? (Filipeni 1, 
28) Pentru inima fireasc� este un lucru de la sine în�eles. Dar noi �tim, c� acest Tat� al 
Domnului Isus este Tat�l nostru, �i acest Tat� este Dumnezeul Atotputernic. Deci, dac� 
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastr�? (Romani 8, 31) Noi avem voie 
s� facem cunoscut lui Dumnezeu toate problemele noastre. Atunci pacea Sa ne va p�zi 
inimile �i gândurile în Hristos Isus (Filipeni 4, 4-7). 
   Omene�te privind, putem în�elege când în inim� ia na�tere teama de consecin�ele 
umbl�rii în neascultare fa�� de Dumnezeu. Nu cunoa�tem noi din experien�� aceast� 
team�? Pentru femeile credincioase poate u�or s� aib� loc, dac� se gândesc, �i probabil 
pe deplin îndrept��it, c� voia b�rbatului ei este gre�it� �i poate avea consecin�e grave. 
Sara putea pe drept s� gândeasc� a�a în cazurile amintite mai înainte. Dar Sara �i-a 
pus încrederea în Dumnezeu, �i de aceea Scriptura nu vorbe�te despre team� în cazul 
ei. Putem s� în�elegem „teama” în anumite împrejur�ri. Dar o fiic� a Sarei nu are 
aceast� team�. Ea î�i pune încrederea în Dumnezeu �i de aceea î�i continu� drumul în 
ascultare �i lini�te. În realitate teama este �i necredincio�ie fa�� de Dumnezeu �i arat� 
lipsa de dependen�� de El. Atunci lipse�te �i puterea de a face binele. Un proverb 
spune: „Teama este un sf�tuitor r�u”. Cât de des am fost neascult�tori, pentru c� ne-
am temut de urm�rile ascult�rii? 
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Capitolul 3 versetul 7: B�rba�ilor, purta�i-v� �i voi, la rândul vostru, cu 
în�elepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca 
unele care vor mo�teni împreun� cu voi harul vie�ii, ca s� nu fie împiedecate 
rug�ciunile voastre. 
 
    »La rândul vostru« sau »tot a�a« se refer� aici la a fi supus oric�rei rânduieli 
omene�ti, ca pentru Domnul (capitolul 2, 13 �i urm�toarele + 18 �i urm�toarele), a�a 
cum s-a întrebuin�at �i cu privire la familie. B�rbatul trebuie s� fie supus rânduielii 
c�sniciei �i ordinii în crea�ie, ocupându-�i acolo locul, potrivit cu gândurile lui 
Dumnezeu �i respectând pozi�ia pe care Dumnezeu a dat-o celorlal�i locuitori ai casei 
(capitolul 2, 17a). Aici este vorba de rela�ia cu so�ia sa. 
   »Purta�i-v�«, sau »locui�i«, înseamn� de fapt locui�i împreun�. Aici se în�elege desigur 
întreaga via�� comun� în familie. B�rbatul trebuie s� locuiasc� împreun� cu so�ia lui, 
s� tr�iasc� potrivit cu în�elepciunea pe care o are, sau pe care trebuie s-o aib�. »To�i 
avem cuno�tin��«, scrie apostolul Pavel (1 Corinteni 8, 1). Apostolul Ioan scrie: »�tim c� 
Fiul lui Dumnezeu a venit, �i ne-a dat pricepere« (1 Ioan 5, 20) �i a�a mai departe. 
Apostolul Pavel mai scrie: »De aceea nu fi�i nepricepu�i, ci în�elege�i care este voia 
Domnului« (Efeseni 5, 17)! 
   Este adev�rat, cunoa�terea f�r� dragoste nu este nimic (1 Corinteni 13, 2). De aceea 
dragostea ocup� primul loc în epistola c�tre Efeseni 5 �i Coloseni 3. Dar dragostea 
trebuie s� ac�ioneze cu în�elepciune. Caracterul cre�tinismului este, c� noi trebuie s� 
facem toate lucrurile cu în�elepciune. Slujba noastr� este »în�eleapt�«, adic� ea este în 
concordan�� cu în�elepciunea noastr�, cu mintea noastr�, cu judecata noastr� (Romani 
12, 1). Mintea nu este decuplat� în via�a unui cre�tin; contrariul este realitatea. Dar ea 
trebuie s� fie roab� lui Hristos (2 Corinteni 10, 5)! 
   Dumnezeu ne-a f�cut cunoscut în Cuvântul S�u �i gândurile Sale cu privire la 
c�snicie. �tim ce pozi�ie a dat b�rbatului, �i ce pozi�ie a dat femeii în c�snicie. G�sim în 
Cuvântul S�u ce daruri a dat Dumnezeu femeii ca s�-i fie de ajutor �i pentru 
„întregirea” b�rbatului ei (Geneza 1, 27). Cuvântul lui Dumnezeu d� lumin� pentru 
toate întreb�rile cu privire la c�snicie, atât cu privire la pozi�ia cât �i la rela�ia reciproc� 
dintre b�rbat �i so�ie în ordinea convie�uirii împreun�, pentru drumul pe care îl au de 
parcurs împreun�, �i pentru toate greut��ile care ar putea s� vin�. 
   Rela�ia b�rbatului cu so�ia lui nu trebuie s� fie dominat� de patimile omene�ti, ci s� 
fie condus� de cunoa�terea cre�tin�. El trebuie s� fie purt�torul de lumin� în familia 
sa. El are autoritatea, dar el trebuie s� se încing� cu duhul supunerii înaintea 
Domnului, pe care se pune a�a de mult accent începând cu capitolul 2, versetul 13, �i 
s� onoreze pe fiecare (�i aici este vorba de so�ia sa) dup� pozi�ia pe care Dumnezeu i-a 
dat-o. El trebuie s� fie principiul conduc�tor, formator al casei. Dar aceasta trebuie s� 
ia na�tere din cuno�tin�a cre�tin�, pe care o are, �i din priceperea, care este necesar� 
pentru a practica aceast� cuno�tin��. Domnul vrea s-o dea din bel�ug tuturor celor 
care merg pe drumul lor în p�rt��ie cu El �i în ascultare de El. 
   Noi to�i, fiind con�tien�i c� Hristos ne iube�te, trebuie s� umbl�m în aceea�i dragoste 
�i ca copii ai luminii, deoarece noi suntem lumin� în Domnul (Efeseni 5, 1-2, 6-11). 
B�rbatul trebuie s� fac� aceasta în casa sa �i în tr�irea împreun� cu so�ia sa. 
   Femeia este comparat� cu un vas mai slab. Ea este mai slab� decât b�rbatul, dar se 
poate în�elege �i în sens general �i poate însemna „considerabil slab�”. Expresia „vas” 
se folose�te �i de apostolul Pavel cu privire la femeie (1 Tesaloniceni 4, 4). Dar el o 
folose�te �i în general, pentru to�i cei care m�rturisesc c� sunt cre�tini (2 Timotei 2, 20-
21). Dumnezeu folose�te aceast� expresie pentru Pavel însu�i (Faptele Apostolilor 9, 
15).  
   Aceast� expresie prezint� pe om ca fiind creat de Dumnezeu, �i ea exprim�, c� omul 
este folosit de El ca unealt� a Sa (compar� Geneza 2, 7 cu Ieremia 18, 1-6 �i Isaia 29, 
16). Femeia este un vas mai slab, mai fragil decât b�rbatul, dar ea este totu�i o 
unealt�, un vas al lui Dumnezeu, �i în c�snicie. »C�ci a�a cum femeia este din b�rbat, 
tot a�a �i b�rbatul prin femeie, �i toate sunt de la Dumnezeu« (1 Corinteni 11, 12). 



Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 3, 5-9 – H. L. Heijkoop 

4 

   »Mai slab« nu înseamn� c� ea este mai slab� din punct de vedere moral sau spiritual. 
Aici este vorba numai de trup, de suflet, dar �i de locul femeii, ca fiind supus� 
b�rbatului. Tocmai ce este slab este luat de Duhul Sfânt ca baz�, pentru a aten�iona pe 
b�rbat, ca s�-i dea cinste, aceleia pe care trebuie s-o apere. Ce repede uit� el aceasta. 
Dar nu am observat noi to�i, c� sl�biciunea noastr� este motivul pentru care 
Dumnezeu ia seama la noi �i ne împline�te rug�ciunile? Nu este con�tien�a de 
sl�biciunea noastr� tocmai puterea noastr� prin harul lui Hristos, prin credin��? 
   Aceasta ar trebui s�-l fac� pe b�rbat, s� nu dispre�uiasc� pe cei mai slabi, ci 
dimpotriv� s�-i cinsteasc�, s�-i conduc� �i s�-i apere, �i anume, nu printr-un duh de 
mândrie, ci în dragostea �i harul care poart� de grij�, care îi ofer� cinste. 
   Dar mai exist� un motiv, mult mai înalt, pentru cele spuse mai înainte. Femeia este 
�i ea mo�tenitoare al harului vie�ii (Romani 8, 17). În ceea ce prive�te pozi�ia ei în 
crea�ie, deci în toate rela�iile pe p�mânt, ea este subordonat� b�rbatului. Dar în Hristos 
nu este nici b�rbat, nici femeie (Galateni 3, 28); to�i sunt egali. Aceast� rela�ie care 
rezult� din ordinea în crea�ie va înceta în momentul când noi vom p�r�si p�mântul 
acesta. În cer nu va mai fi nicio diferen�� între b�rbat �i femeie. Singura diferen�� va fi 
acolo produs� de ce am fost aici pe p�mânt pentru Domnul. O sor�, care aici pe 
p�mânt a tr�it mai mult pentru Domnul, adic� a mers pe drumul ei într-o ascultare 
mai plin� de dragoste decât so�ul ei, sau decât un alt frate, va ocupa în cer un loc mai 
înalt. Nu ce facem noi aici pe p�mânt va determina locul nostru în slav�, ci dac� noi 
facem ce Domnul ne zice. 
   Nu-mi este destul de clar ce înseamn� expresia »harul vie�ii«. În limba greac� nici 
cuvântul har �i nici cuvântul via�� nu sunt înso�ite de articol. Prin aceasta este redat� 
caracteristica, caracterul în sine al acestor cuvinte. Ar putea însemna �i har pentru 
via�a de aici de pe p�mânt. Dar eu cred, c� este mai degrab� vorba de harul pe care 
via�a îl are ca con�inut. Expresia »mo�teni împreun�« se refer� mai mult la viitor. 
Cuvântul „mo�tenire” se refer� în Scriptur� în mod obi�nuit la viitor, la ceea ce se 
refer� de fapt cuvântul. Dar leg�tura cu »rug�ciuni« arat� mai mult la via�a de pe  
p�mânt, cu greut��ile ei. Probabil c� putem s� în�elegem în felul urm�tor: este vorba de 
harul pe care îl arat� via�a în înf��i�area ei practic�, acum înc� în sl�biciune în mijlocul 
greut��ilor, în curând îns� în des�vâr�ire, când vom fi în casa Tat�lui. 
   Aceasta posed� b�rbatul �i femeia împreun�. Con�tien�a acestui fapt treze�te 
sentimentul dependen�ei comune de Tat�l �i de Domnul. Amândoi au nevoie de har, ca 
s� poat� revela via�a sub aspectul ei practic în c�snicia �i în casa lor. Sentimentul 
dependen�ei se exprim� prin rug�ciune. 
   Ferice de familia în care b�rbatul �i so�ia, împreun� cu copiii �i ceilal�i locuitori ai 
casei, dac� exist�, î�i pleac� împreun� genunchii înaintea Domnului. Acolo este o 
convie�uire fericit� �i p�rt��ie în Domnul, dac� nimic nu-i împiedic� s�-�i plece 
împreun� genunchii înaintea lui Dumnezeu, �i s� aduc� înaintea Lui lauda lor, 
mul�umirea lor �i nevoile lor comune sau nevoile altora. 
   Dar dac� b�rbatul nu corespunde celor spuse în acest verset, atunci exist� marele 
pericol, ca rug�ciunile s� nu fie ascultate. Desigur, aceasta este valabil �i pentru 
situa�ia în care so�ia nu corespunde celor spuse în primele versete ale acestui capitol. 
Dar Scriptura spune lucrurile acestea b�rbatului, deoarece el este capul familiei �i el 
poart� responsabilitatea pentru ordinea �i rela�iile din familie. �i în afar� de aceasta, în 
mod normal, el, ca �i cap al familiei, este cel care d� exemplu prin rug�ciuni. Cum se 
poate ruga un b�rbat cu sinceritate, dac� din cauza lui rela�iile în familie nu sunt în 
ordine? Cum poate Dumnezeu s� primeasc� rug�ciunile comune, dac� în realitate ele 
nu sunt aduse în comun? 
   Unii gândesc, c� prin rug�ciunile »voastre« este vorba de rug�ciunile b�rbatului �i ale 
so�iei, c� b�rbatul �i so�ia se roag� amândoi cu voce tare. Contextul nu las� s� se 
recunoasc� aceasta aici. Versetul este adresat b�rba�ilor. Dac� ar fi vorba de b�rbat �i 
de femeie, nu ar rezulta din aceasta c� �i femeia se roag� cu voce tare. În mod normal 
b�rbatul vorbe�te lui Dumnezeu în numele familiei. Nu vreau s� afirm aici cu hot�râre, 
c� femeia nu are voie s� se roage cu voce tare, atunci când este singur� cu so�ul ei. Dar 
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acest loc nu este nicio dovad� pentru aceasta. Este remarcabil c� apostolul nu 
aten�ioneaz� pe copii s� fie supu�i, tot a�a cum nici apostolul Pavel nu o face în a�a-
zisele sale scrisori din „pustie”. El face aceasta în scrisorile sale din „�ar�” adresate 
Efesenilor �i Colosenilor (Efeseni 6, 1, Coloseni 3, 20), �i de asemenea în prima sa 
scrisoare adresat� lui Timotei (1 Timotei 3, 4,12), unde Timotei este în Efes, cu toate c� 
nu se adreseaz� direct copiilor. Rela�iile familiare apar�in, dup� caracterul lor, pustiei, 
vie�ii practice în lume. Dar ele sunt influen�ate prin lucrurile cere�ti, prin �ar�. P�rin�ii 
credincio�i au datoria s� scoat� din Egipt (din lume) pe copiii lor, da, pe to�i cei care 
lucreaz� în casa lor (Exodul 10, 9). Ei trebuie s� educe pe copiii lor în lumina lumii de 
înviere (Coloseni 3, 1-4) �i corespunz�tor pozi�iei noastre din locurile cere�ti (Efeseni 2, 
5-6). De aceea se adreseaz� copiilor numai în aceste scrisori, în care noi suntem privi�i 
ca fiind a�eza�i în lumea de înviere �i în locurile cere�ti. P�rin�ii g�sesc aici înv���turi 
deosebite pentru educarea copiilor lor.  
 
 
Capitolul 3 versetul 8: Încolo, to�i s� fi�i cu acelea�i gânduri, sim�ind cu al�ii, 
iubind ca fra�ii, milo�i, smeri�i. 
 
   Versetele 8 �i 9 încheie partea a treia a scrisorii, care a început cu capitolul 2 versetul 
11. De la capitolul 2, 18, apostolul Petru s-a adresat diferitelor grupe de credincio�i: 
servitorilor, femeilor c�s�torite �i b�rba�ilor c�s�tori�i. Acum se adreseaz� iar��i tuturor 
�i scrie ultimele lui îndemnuri. Cuvântul »încolo«, sau »în sfâr�it«, arat� c� aceste 
versete încheie aceast� sec�iune; dar �i c� ele, ca �i cele anterioare, rezult� din versetele 
11 �i 12 ale capitolului 2, detaliate în versetele 13-17 ale capitolului 2. Aceasta este 
accentuat prin lipsa verbului auxiliar (fi�i) în limba greac�; c�ci aceasta arat�, c� aceste 
îndemnuri se anexeaz� celor anterioare, ca �i în capitolul 2 versetul 18 �i capitolul 3 
versetul 1. Aceast� lips� a verbului auxiliar face ca aten�ionarea s� fie �i mai 
pregnant�, c�ci toat� aten�ia este îndreptat� acum asupra ei. 
   Aceste îndemnuri se preocup� cu rela�iile dintre cei credincio�i. Este de la sine 
în�eles, c� ele trebuie s� fie în concordan�� cu pozi�ia, în care am fost adu�i, �i cu 
leg�tura care exist� între to�i cei care au primit aceast� pozi�ie. Aceast� pozi�ie �i 
aceast� leg�tur� le-am v�zut în capitolul 1, versetele 1-2 �i versetul 10. Pu�i deoparte 
(sfin�i�i) prin Duhul Sfânt, dup� �tiin�a dinainte a lui Dumnezeu, care a devenit Tat�l 
nostru, am fost adu�i la stropirea sângelui �i la ascultarea lui Isus Hristos (Capitolul 1, 
1-2), care �i-a dat sângele Lui scump pentru noi (capitolul 1, 19). Acum suntem o 
preo�ie sfânt�, ca s� intr�m în Locul Preasfânt, în prezen�a lui Dumnezeu, �i acolo s� 
aducem jertfe spirituale (capitolul 2, versetul 5 �i 9). Noi suntem �i o preo�ie 
împ�r�teasc�, ca s� vestim virtu�iile Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina 
Sa minunat�. Dar a�a cum arat� deja expresiile, noi avem toate acestea împreun� cu 
to�i credincio�ii. Rela�iile noastre unii cu al�ii trebuie s� fie deci în concordan�� cu 
acestea. Duhul Sfânt nu poate stabili un etalon mai mic, �i nici m�car în lume, care 
este o pustie pentru credin��, �i unde este sl�biciune �i tot felul de influen�e rele. 
   Numai Hristos poate da puterea necesar�, ca aceste lucruri s� devin� realitate în noi. 
La El s-au g�sit aceste lucruri, atunci când, de la iesle �i pân� la cruce, S-a aflat în 
acelea�i împrejur�ri ca �i noi. Aplicarea practic� a lor o putem înv��a când privim via�a 
Sa pe p�mânt, mâncând mana (Ioan 6, 33): pâinea celor puternici (Psalmul 78, 25). Dar 
noi am fost adu�i »la ascultarea lui Hristos«. Deci noi suntem r�spunz�tori, s� fim a�a 
cum a fost El. »Pâinea celor puternici« ne d� puterea pentru a realiza aceasta. 
   »Cu acela�i gând« putem s� fim numai atunci când realiz�m practic: »noi avem 
gândul lui Hristos« (1 Corinteni 2, 16). Când gândul nostru, gândul firii, este activ în 
inimile noastre, venim în contact atât cu noi în�ine (c�ci noi avem gândul lui Hristos!), 
cât �i cu al�i credincio�i. Dac� vrem s� nu cunoa�tem urm�rile din propriile experien�e 
amare, le putem înv��a din Faptele Apostolilor �i din Epistole. 
   Aceasta nu înseamn� c� noi to�i trebuie s� gândim acela�i lucru. Ar fi minunat, dac� 
ar fi a�a, dar pe p�mânt nu se va putea niciodat� realiza. �tim c� nu totdeauna suntem 
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a�a de aproape de Domnul, ca s� avem lumin� deplin� asupra tuturor lucrurilor. Dar 
dac� avem gândul lui Hristos, nu vom urm�ri propriile interese �i vom suporta pe 
ceilal�i. Dac� ochii no�tri sunt îndrepta�i spre Hristos �i gândurile Lui, atunci nu vom 
vedea în primul rând gre�elile celorlal�i, în timp ce vom uita gre�elile nostre. Atunci 
vom privi pe ceilal�i mai presus decât noi, c�ci îi vom vedea ca subiecte ale dragostei 
Mântuitorului nostru! Natura noastr� veche are egoismul ei. Dar Duhul Sfânt, care 
locuie�te în noi, caut� s� ne duc� la gândul lui Hristos. Putem s� sprijinim aceasta prin 
studiul intens al Cuvântului lui Dumnezeu �i prin supunere sub c�l�uzirea Duhului 
Sfânt. Aceast� c�l�uzire ne poate face s� în�elegem Cuvântul, dar ne poate ajuta �i la 
transpunerea lui practic� în via��. Studiul biblic înso�it de rug�ciune, legat de dorin�a 
de a practica ceea ce Duhul Sfânt ne-a f�cut clar (Ioan 7, 17), ne face s� ar�t�m practic 
în via�� ceva din gândul lui Hristos. Atunci suntem »cu acela�i gând« (Romani 12, 16) 
cu fra�ii �i surorile noastre ca atare (deci nu cu ce firea lucreaz� în ei). 
   »Sim�ind cu al�ii« este traducerea cuvântului grecesc sympathes, din care a derivat 
cuvântul simpatie. El include �i sentimentul de bucurie împreun� cu al�ii. Ca str�ini �i 
c�l�tori (capitolul 1, 1,2,11) într-o lume du�m�noas� fa�� de Hristos �i în trupuri, care 
înc� nu au fost mântuite, ci care înc� suspin� (Romani 8, 23), deseori suferin�a este 
partea noastr� (capitolul 3, 14; 4, 12). 
   Ca fra�i �i surori, ca membrii ai familiei lui Dumnezeu, trebuie s� sim�im unii cu al�ii 
(Romani 12, 15-16). �tim din experien�� ce înseamn� aceasta pentru cineva care 
sufer�, c�ci noi to�i am avut parte de compasiunea lui Hristos (Evrei 4, 15). 
Credincio�ii, c�rora le-a scris apostolul Petru, au practicat aceasta (Evrei 10, 34). Dar 
noi �tim cât de egoiste �i de înclinate sunt inimile noastre s� se ocupe cu sine însu�i, �i 
cu propriile împrejur�ri. Cuvântul trebuie permanent s� ne dirijeze, ca s� ne gândim �i 
la al�ii. 
   Dar ce model avem în privin�a aceasta în Domnul Isus! Deoarece noi suntem p�rta�i 
sângelui �i c�rnii, �i El a luat parte la ele. Prin suferin�e a fost f�cut des�vâr�it, ca s� 
poat� fi C�petenia noastr� (Evrei 2, 10-18). Ca s� poat� sim�i în chip des�vâr�it 
împreun� cu noi, El a tr�it toate împrejur�rile în care am putea noi ajunge. Ce 
mângâiere, ce îmb�rb�tare ne d� simpatia Lui! Cine poate s� simt� ca El, atunci când 
suntem în singur�tate, El, Cel care S-a plâns c� este ca o pas�re singuratic� pe 
acoperi�? Cine a cunoscut st�ri �i împrejur�ri, în care nu e�ti acas�, ca El, care S-a 
plâns c� este ca un pelican în pustie (Psalmul 102, 7-8)? Cine a fl�mânzit mai mult 
decât El, care odat� patruzeci de zile n-a mâncat; cine a fost mai dependent de al�ii ca 
El, care a tr�it din ceea ce îi d�deau femeile? Da, El a c�l�torit pe m�garul unui altuia, 
El a s�rb�torit Pa�tele într-o sal� care nu era a Lui �i a fost pus în mormântul unui 
str�in (Luca 4, 2; 8, 2-3; 19, 33; 22, 11; 23, 53)! Cine poate sim�i durerile trupului ca 
El, care a fost biciuit, lovit �i crucificat; cine a cunoscut triste�ea pricinuit� de pierderea 
celui iubit, ca El, care a plâns la mormântul unui prieten (Ioan 11, 33-36)! 
   Noi cunoa�tem aceasta din experien��. Aceast� experien��, atât a suferin�ei, cât �i a 
îmb�rb�t�rii, care este cuprins� în simpatie, ne face ap�i s� sim�im împreun� cu al�ii, 
s� suferim împreun� cu al�ii (deci nu numai din polite�e s� rostim cuvinte de 
mângâiere). Aceasta este valabil cu atât mai mult cu cât este vorba de suferin�e din 
pricina neprih�nirii (capitolul 3, 14) sau suferin�e din pricina Numelui Domnului 
(capitolul 4, 12-16). 
   Dar nu este vorba numai de simpatie în suferin��, ci �i de simpatie în bucurie, în 
binecuvântare, în împrejur�ri fericite (Romani 12, 15). Deseori aceasta este mult mai 
grea decât simpatia în suferin�e. »Bucura�i-v� cu cei ce se bucur� �i plânge�i cu cei ce 
plâng«, scrie apostolul Pavel. Cât� autodep��ire �i cât� lep�dare de sine necesit� 
aceasta, când noi suntem tri�ti �i trebuie s� ne bucur�m cu al�ii. Nu sunt inimile 
noastre egoiste dimpotriv� înclinate s� devin� geloase, când ceilal�i au ceva, sau 
primesc ceva, pe care noi nu-l avem, indiferent dac� este vorba de lucruri p�mânte�ti, 
sau lucruri spirituale? Cât� invidie nu este deseori între cei credincio�i, când cineva 
ocup� o pozi�ie mai bun�, sau câ�tig� mai mul�i bani decât cel�lalt. Chiar �i atunci 
când Domnul, dup� p�rerea oamenilor, d� unia daruri spirituale mai mari decât altuia! 



Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 3, 5-9 – H. L. Heijkoop 

7 

Aici suntem îndemna�i s� facem contrariul: s� sim�im împreun� cu al�ii – s� ne 
bucur�m cu cei ce se bucur� – s� ne sprijinim unii pe al�ii în rug�ciune. 
   »Iubind ca fra�ii« sau, mai exact »plini de dragoste fr��easc�« este aici traducerea 
cuvântului grecesc philadelphoi (philadelphos la nominativ plural, masculin), care 
înseamn� dragoste de fra�i. Aici nu este cuvântul pentru dragostea lui Dumnezeu 
(agape), care se folose�te de cele mai multe ori (capitolul 1, 22b; 2, 8), ci phileo, care 
înseamn� mai mult „a dori cu pl�cere”. Potrivit cu capitolul 1, 22, la întoarcerea 
noastr� la Dumnezeu au c�zut barierele care ne împiedecau s� iubim pe fra�i. Acum 
vedem ceva atr�g�tor în ei; îi vedem ca subiecte ale dragostei Domnului, dar mai mult 
decât atât, vedem ceva din Domnul în ei, c�ci ei au primit natura divin� (2 Petru 1, 4). 
În felul acesta putem s�-i iubim, dar noi trebuie s�-i iubim. Noi îi iubim îns� ca pe fra�i, 
deci nu iubim ce este în ei din natura veche. Dragostea trebuie s� fie a�a fel exercitat�, 
dup� cum Cuvântul �i Duhul Sfânt vrea s� ne-o prezinte clar în fiecare împrejurare. 
C�ci adev�rata dragoste de fra�i nu va ac�iona niciodat� în contradic�ie cu gândurile lui 
Dumnezeu (1 Ioan 5, 1-3) �i cu ascultarea fa�� de Domnul! (vezi �i studiul de la 
capitolul 1, 22). 
   Cuvântul grecesc tradus aici cu milo�i se întâlne�te numai aici �i în Efeseni 4, 32. S-
ar mai putea traduce �i prin „plin de ging��ie”. Probabil ar fi o traducere mai bun�. 
   Milostivirea este harul trezit în inim� la privirea împrejur�rilor triste ale acelora cu 
care noi ne preocup�m. Este nevoie de milostivire pentru a vrea s� aju�i celor ce sunt în 
nevoie. În�untrul nostru trebuie s� devin� activ în folosul altora. Aceasta are ca 
premiz� o stare de nevoi spirituale �i trupe�ti la acela pe care vrem s�-l ajut�m. Dar 
acest ajutor nu trebuie s� fie oferit rece �i f�r� sim��minte; inima noastr� trebuie s� fie 
cufundat� în el. Noi trebuie s� înv���m de la Domnul Isus, care niciodat� nu a ajutat 
numai prin folosirea puterii Sale. Inima Lui �i Duhul Lui erau preocupate cu cel în 
suferin�� �i l-au adus înaintea lui Dumnezeu (Matei 8, 17; 9, 36), vezi de exemplu Ioan 
11, 33-34; Luca 5, 12-13; 19, 41-44. 
   F�r� un fel de gândire smerit nu poate exista un duh de slujire. Acest îndemn este 
amintit pentru prima dat� aici în aceast� scrisoare. Dac� ne cunoa�tem întrucâtva, 
�tim c� aceasta este a�a, nu pentru c� noi nu am avea nevoie de acest îndemn. Este 
adev�rat ce a scris cineva: „Mândria este ultimul lucru din om care moare” (Stael). Cât 
de u�or ne ridic�m peste al�ii, pentru c� avem anumite privilegii materiale sau 
spirituale, ca �i cum nu ar fi numai har faptul c� le posed�m. Ne-am creat noi singuri? 
Avem noi prin noi în�ine aptitudinile spirituale �i trupe�ti �i bunele maniere? Ce 
nebunie este s� fi mândru (Daniel 4, 30)! �i cu toate acestea nu trebuie noi de multe ori 
s� ne condamn�m singuri? Nu este vorbirea lui Nebucadne�ar deseori �i vorbirea inimii 
noastre, chiar dac� nu o rostim cu gura? 
   Cât� pagub� nu produce mândria �i arogan�a în convie�uirea familiei lui Dumnezeu 
�i în m�rturia lui Dumnezeu în afar�! Unii devin r�ni�i prin aceasta �i noi în�ine ne 
sim�im u�or jigni�i dac� nu primim suficient� recunoa�tere �i nu suntem suficient 
b�ga�i în seam�. Vedem aceasta chiar �i la apostolii renumi�i (Luca 22, 24). Ce model 
avem �i în privin�a aceasta în Domnul Isus! Domnul Isus, �tiind c� a venit de la 
Dumnezeu �i c� se va întoarce la Dumnezeu, �i c� Tat�l I-a dat toate lucrurile, S-a 
sculat, S-a încins �i a sp�lat picioarele ucenicilor S�i (Ioan 13, 3-5); aceasta era 
lucrarea unui sclav, pentru care fiecare din ei se considera prea bun pentru a o face. 
Cât de mult se potrivesc cuvintele Lui pentru inima noastr�, când le citim în contextul 
în care se afl�. Toate lucrurile I-au fost date de Tat�l. Slava Lui personal� este a�a de 
mare, c� numai Tat�l poate s-o m�soare (Matei 11, 27). Apoi El spune: »Înv��a�i de la 
Mine, c�ci Eu sunt blând �i smerit cu inima; �i ve�i g�si odihn� pentru sufletele 
voastre«. Nu înv���m noi cu pl�cere de la El, când Îl vedem a�a? 
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Capitolul 3 versetul 9: Nu întoarce�i r�u pentru r�u, nici ocar� pentru ocar�; 
dimpotriv�, binecuvânta�i, c�ci la aceasta a�i fost chema�i: s� mo�teni�i 
binecuvântarea.  
 
   Apostolul a dat aceste îndemnuri deja servitorilor �i sclavilor (capitolul 2, 18-21). El 
le-a prezentat pe Domnul Isus ca model: »Când era batjocorit, nu r�spundea cu 
batjocuri; �i când era chinuit, nu amenin�a, ci Se supunea dreptului Judec�tor« 
(capitolul 2, 18-21). Aici apostolul Petru spune tuturor înc� o dat� acela�i lucru. 
Aceasta ne face s� vedem cât de important este acest verset. Apostolul Pavel a spus 
acela�i lucru în dou� locuri (Romani 12, 17, 1 Tesaloniceni 5, 15). Este în natura 
omeneasc� s� r�spl�teasc� r�ul cu r�u, �i legea permite acest lucru (Matei 5, 38-48). 
   Credincio�ii, c�rora le era adresat� aceast� scrisoare, locuiau în mijlocul p�gânilor 
du�m�no�i �i a iudeilor care se mai purtau înc� cu du�m�nie fa�� de ei – fra�ii lor de 
odinioar�. Se puteau a�tepta s� li se fac� r�u, �i ei au avut parte de aceasta. Apostolul 
vorbe�te de suferin�e din pricina neprih�nirii �i de suferin�e din pricina Numelui 
Domnului Isus (capitolul 3, 14; 4, 14). 
   Noi trebuie s� avem gândul lui Hristos �i s� ne comport�m dup� modelul pe care îl 
avem în El. El a permis ca totul s� vin� peste El, c�ci El a venit ca s� binecuvânteze, �i 
nu s� judece (Luca 9, 55). De aceea El a dat totul în mâinile Aceluia care judec� drept. 
   Aici este ad�ugat un argument minunat. Noi suntem chema�i s� mo�tenim 
binecuvântarea, de aceea trebuie s� binecuvânt�m pe al�ii. Prin har am primit aceast� 
pozi�ie minunat�, cu toat� r�zvr�tirea noastr� împotriva lui Dumnezeu �i a faptelor 
noastre du�m�noase fa�� de El, pentru care, dac� Dumnezeu ne-ar fi tratat a�a cum se 
cuvine, am fi avut parte de condamnarea ve�nic�. Dac� ast�zi ni se face r�u sau 
suntem batjocori�i, �i dac� ni se face pe drept, pentru c� am primit acest loc al 
binecuvânt�rii, cum s� putem atunci s� ne comport�m altfel decât se poart� 
Dumnezeu? 
   Nu cred c� aici este vorba numai de binecuvântarea pe care o vom primi în viitor. Aici 
este vorba �i de pozi�ia pe care o avem deja acum, chiar dac� ea va fi des�vâr�it� când 
vom fi la Domnul. Omul ca p�c�tos este sub blestem. Noi am fost adu�i în harul �i 
apropierea lui Dumnezeu. Îl cunoa�tem ca Tat� al nostru �i pe Domnul Isus ca »Fiul lui 
Dumnezeu, care m-a iubit �i S-a dat pe Sine pentru mine« (Galateni 2, 20). Deci, harul 
Tat�lui �i al Fiului are urm�ri practice, atât în ceea ce prive�te ajutorul în toate nevoile 
noastre spirituale �i materiale, cât �i în p�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul. Ce bucurie este 
pentru inim�, s� fie con�tient� de harul �i apropierea Tat�lui �i a Fiului! 
   Con�tien�a aceasta ofer� suferin�elor un alt caracter. �tim c� ni se poate face r�u �i 
suntem batjocori�i numai cu permisiunea Tat�lui. �i El permite aceasta, numai dac� 
este spre binele nostru. Toate lucrurile lucreaz� împreun� spre binele celor care iubesc 
pe Dumnezeu (Romani 8, 28)! Vedem aceasta clar în istoria lui Iov. �i David a în�eles 
aceasta. Când �imei l-a blestemat, a zis: »Dac� bleast�m�, înseamn� c� Domnul i-a zis: 
„Bleast�m� pe David!” Cine-I va zice dar: „Pentru ce faci a�a?”« (2 Samuel 16, 10). 
   Dar aici în epistola lui Petru aceasta merge mult mai departe. Noi trebuie nu numai 
s� suferim r�ul �i batjocura, ci s� r�spundem cu binele. Noi trebuie s� facem, a�a cum 
a f�cut Domnul Isus, care, fiind pe cruce, S-a rugat pentru cei care Îl urau, �i ca 
�tefan, atunci când a fost ucis cu pietre. 
   Vedem deci trei lucruri, atunci când oamenii ne fac r�u: 
 
1. S� nu ne r�zbun�m singuri, ci s� l�s�m s� se r�zbune mânia lui Dumnezeu (Romani 
12, 19-21): El ne poate r�zbuna, �i o poate face mult mai bine decât noi. 
 
2. S� încredin��m toate lucrurile Aceluia care judec� drept (1 Petru 2, 23) �i care �tie 
exact cât de mult suntem noi batjocori�i. În privin�a aceasta s� fim con�tien�i, c� 
Dumnezeu permite aceasta, c�ci prin aceasta vrea s� ne educe; deci trebuie s-o lu�m 
din mâna Lui. 
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3. Harul de care am avut parte, care ne-a adus în pozi�ia de binecuvântare �i de favoare 
(1 Petru 3, 9), ca r�spuns la comportarea �i vorbirea noastr� rea fa�� de Dumnezeu, 
trebuie s� ne fac� s� ne comport�m ca Dumnezeu �i s� r�spundem cu binecuvântare la 
r�ul �i batjocura care ni se aduc. Ni se aduce aminte, c� am fost chema�i s� tr�im în 
plin�tatea p�r�ii d�ruite nou� de Dumnezeu, �i care este suficient� pentru toate 
lucrurile. 
 
Unii traduc: „pentru ca s� mo�teni�i binecuvântarea”. În acest caz binecuvântarea ar fi 
dependent� de faptul, dac� noi binecuvânt�m pe cei care ne fac r�u. Eu cred împreun� 
cu Hart, Alford, Kelly, Darby, Grant, �i al�ii, c� aceasta nu este corect. Cu toate c� în 
scrisorile apostolului Pentru g�sim domnia lui Dumnezeu, aceasta ar fi nu numai o 
regul� a acestei domnii, ci ar fi un principiu al Legii. Cei care tr�iau sub Lege, trebuiau 
s� lucreze, ca s� ob�in� binecuvântarea. Rezultatul este totdeauna: »To�i cei care se 
bizuie pe faptele Legii, sunt sub blestem« (Galateni 3, 10). Pozi�ia cre�tin� este: „Noi am 
primit binecuvântarea �i acum trebuie s� ne comport�m în concordan�� cu ea”. A�a 
este de mare opozi�ia dintre Lege �i har. 
   Noi suntem mântui�i numai prin har, prin credin��, nu prin fapte (Galateni 2, 16, 
Efeseni 2, 8). 


