
Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 2, 1-4 – H. L. Heijkoop 

1 

Capitolul 2 versetul 1: Lep�da�i dar orice r�utate, orice vicle�ug, orice fel de 
pref�c�torie, de pizm� �i de clevetire. 
 
   Apostolul Pavel scrie celor sfin�i �i credincio�i din Efes �i din Colose c� ei s-au 
dezbr�cat de omul cel veci �i s-au îmbr�cat cu omul cel nou (Efeseni 4, 22-24; Coloseni 
3, 9-11). Acela�i adev�r ni l-a prezentat Petru în ultimele versete ale capitolului 1, ce-i 
drept, nu ca principiu, a�a cum a f�cut Pavel, ci mai mult practic, a�a cum o face 
mereu în aceast� epistol�. �i este adev�rat, aceast� chestiune este un punct de cotitur� 
în via�a unui credincios. De fapt abia atunci începe via�a de cre�tin. Nu c� poc�in�a �i 
na�terea din nou au loc abia dup� aceea. Dar sufletul vede abia atunci c� a fost 
r�stignit împreun� cu Hristos �i omul cel vechi a fost înl�turat pentru totdeauna 
dinaintea ochilor lui Dumnezeu, �i c� Dumnezeu îl vede acum în natura nou�, pe care 
a primit-o prin na�terea din nou. 
   Înainte de a ne întoarce la Dumnezeu eram în carne (în firea p�mânteasc� – Romani 
7, 5). Dup� na�terea noastr� din nou nu am mai fost în carne, dar am fost carnali 
(fire�ti – Romani 7, 14). Am primit o via�� nou�, care poart� caracterul Aceluia care i-a 
dat na�tere, acesta este Duhul Sfânt (Ioan 3, 6). Dar gândurile noastre �i felul nostru 
de a gândi nu au fost în totul potrivit cu Duhul. Înainte de întoarcerea noastr� la 
Dumnezeu am f�cut totul, ca s� satisfacem firea noastr�. Dup� întoarcerea noastr� la 
Dumnezeu, natura noastr� cea nou� dorea s� slujeasc� lui Dumnezeu. Am v�zut c� am 
f�cut foarte multe p�cate. Nu mai doream s� p�c�tuim �i am încercat s� ne 
îmbun�t��im. Firea noastr� nu mai trebuia s� p�c�tuiasc�. 
   Domnul nu ne-a sprijinit în aceast� lupt�. El Însu�i a pus firea (carnea) la încercare 
în toate privin�ele �i a g�sit-o des�vâr�it de stricat� �i incorigibil de rea. Ne-a comunicat 
aceasta prin Cuvântul S�u, dar noi n-am crezut. Dar Domnul nu ne poate ajuta într-o 
lupt� a necredin�ei. Dar El a c�l�uzit aceast� lupt� în a�a fel, c� noi am cunoscut firea 
a�a cum este �i ne-a f�cut, în ceea ce prive�te starea noastr�, s� ne încredem numai în 
El �i în lucrarea Lui. 
   Dac� privim la noi în�ine, a�a cum am fost de la natur�, nu g�sim nici un punct în 
care ochiul nostru s� se poat� odihni având cea mai mic� satisfac�ie. Omul vechi s-a 
stricat dup� pl�cerile în�el�toare (Efeseni 4, 22). Cât de îngrozitor este s� apari înaintea 
Dumnezeului sfânt �i drept ca unul care te-ai f�cut una cu acest om vechi. Aceasta te 
poate duce în cea mai adânc� dezn�dejde a sufletului. Vedem aceasta din strig�tul: »O, 
nenorocitul de mine! Cine m� va izb�vi de acest trup de moarte?« (Romani 7, 24). În 
aceast� stare vrea Domnul s� aduc� sufletul, ca astfel s� poat� în�elege r�spunsul lui 
Dumnezeu, c� omul nostru cel vechi a fost r�stignit împreun� cu Hristos �i de aceea 
Dumnezeu ne vede numai în natura nou�, pe care am primit-o prin na�terea din nou. 
Atunci vom �ti c� nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos (Romani 
8, 1). �i noi ocup�m pozi�ia de a fi mor�i împreun� cu Hristos (Romani 6, 2-11). Noi ne-
am dezbr�cat de omul cel vechi �i ne-am îmbr�cat cu omul cel nou, creat de Dumnezeu 
într-o sfin�enie �i neprih�nire adev�rat�; vedem c� acesta este caracterul nostru 
adev�rat �i ne vedem pu�i în felul acesta înaintea fe�ei lui Dumnezeu. Dumnezeu Î�i 
pune pecetea pe noi, ca semn al recunoa�terii c� suntem în totul din El, dându-ne 
Duhul Sfânt (2 Corinteni 1, 21-22). Atunci noi vom fi duhovnice�ti �i în Duhul, c�ci 
gândurile noastre, felul nostru de a gândi �i pozi�ia noastr� vor fi caracterizate prin 
Duhul Sfânt. 
   Aceste lucruri sunt de mare însemn�tate pentru via�a practic�. Da, ele sunt singura 
temelie pe care se poate baza umblarea cre�tin�. C�ci numai din aceast� pozi�ie primim 
putere s� renun��m la tot ce este legat de omul cel vechi. Aceast� leg�tur� o g�sim atât 
în Epistola c�tre Efeseni, cât �i în cea c�tre Coloseni, �i aici. Dac� m-am dezbr�cat de 
omul cel vechi, cum pot s� continui s� mai fac faptele lui? Atunci trebuie s� renun� la 
obiceiurile lui, la pornirile lui �i la îndemnurile lui.  
   Ca semn caracteristic deosebit al omului nou, Petru a numit dragostea de fra�i (1 
Petru 1, 22). Atunci trebuie s� renun��m la tot ce vine de la omul veci �i împiedic� 
exercitarea dragostei de fra�i. Aici sunt puse la încercare inimile noastre. Suntem noi 
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gata, fiecare personal, s� renun��m la tot ce împiedic� ac�iunea dragostei lui 
Dumnezeu de a trezi în noi dragostea de fra�i? Sunt numite diferite lucruri care sunt în 
conflict cu dragostea de fra�i. Suntem noi gata de a aduce o jertf�, ca s� transpunem în 
practic� adev�rul care ne este prezentat aici, �i pe care îl putem admira, �i pentru care 
ar trebui s� mul�umim?  
   Cuvântul »dar« leag� capitolul 2 cu ultimele versete ale capitolului 1. �tim c� 
împ�r�irea pe capitole �i versete nu este inspirat� de Duhul Sfânt, ci a fost f�cut� dup� 
o mie de ani dup� ce Dumnezeu a dat ultima carte a Bibliei. �i împ�r�irea f�cut� aici 
nu este din cele mai fericite. Capitolul 2 ar fi trebuit s� înceap� cu capitolul 1, versetul 
22. 
   Cuvântul grecesc »lep�da�i dar« este un verb la forma aorist. Aceasta înseamn� c� nu 
este o ac�iune permanent�, ci una care a avut loc odat� pentru totdeauna, dar care are 
consecin�e permanente. Profesorul Greijdanus a scris c� aceast� ac�iune a avut loc în 
trecut. Dar în contextul formei de porunc� din versetul 2 vedem c� este �i un îndemn. 
De aceea mul�i traduc: »lep�da�i dar«. Dup� p�rerea mea, nici una din traduceri nu 
red� exact despre ce este vorba aici. 
   În�elesul nu este, c� dac� în via�a noastr� este r�utate, în�el�ciune, pref�c�torie etc., 
s� le lep�d�m pe acestea, adic�, c� trebuie s� le îndep�rt�m din inima noastr�. Suntem 
aten�iona�i s� fim într-o astfel de stare, în care nu permitem unor astfel de lucruri s� 
intre în via�a noastr�. Cândva ne-am dezbr�cat de omul vechi, dar trebuie s�-l �inem 
dezbr�cat cu faptele lui (Efeseni 4, 22; Coloseni 3, 9)! Cum pot s� realizez prin credin�� 
c� omul vechi a fost r�stignit împreun� cu Hristos – deci îndep�rtat de Dumnezeu prin 
judecat�, c�ci nimic bun nu era în el – �i apoi s� ofer principiilor lui, faptelor �i felului 
lui de a gândi un loc în via�a mea? Deci eu trebuie s� fiu într-o stare în care am 
îndep�rtat odat� pentru totdeauna lucrurile numite în versetul 1. Când un lepros era 
vindecat �i trebuia s� fie cur��it (Levitic 14, 1-9), g�sim mai întâi cur��irea de baz� în 
leg�tur� cu sângele �i cu apa vie. Aceast� cur��ire era f�cut� de preot, �i acesta îl 
declara dup� aceea curat (Levitic 14, 7). Dar dup� aceea aceast� persoan� trebuia s� se 
spele pe sine �i hainele ei �i s� taie tot p�rul corpului. Dup� aceea era curat. Hainele 
sunt un simbol al obiceiurilor �i al stilului de via�� al omului. P�rul vorbe�te despre 
ceea ce iese în afar� din carne. El trebuia deci, nu numai s� se spele (s� aplice 
Cuvântul lui Dumnezeu asupra lui prin judecare de sine), ci s� cure�e �i obiceiurile �i 
felul lui de via��, verificându-le în baza Cuvântului lui Dumnezeu. �i în afar� de 
aceasta, tot ce venea din carne, chiar dac� omul firesc le considera ca o podoab� (p�rul 
capului, barba �i pleoapele), trebuia complet tuns. Aceasta trebuia s-o fac� în prima �i 
în a �aptea zi; un simbol al unei st�ri permanente. Dup� aceea era curat �i putea s�-�i 
ocupe nederanjat locul în mijlocul poporului lui Dumnezeu �i s� aib� parte de 
privilegile lui. 
   Cuvântul grecesc pentru „r�utate” este folosit �i pentru a ar�ta în general toat� 
r�utatea �i stric�ciunea (1 Corinteni 14, 20; Iacov 1, 21; versetul 16). Dar în contextul 
în care st� aici, arat� starea rea a inimii în opozi�ie cu dragostea aprins� din capitolul 
1, 22. Cât de nedemn� este starea aceasta pentru un copil al lui Dumnezeu, care este 
Dragoste, a c�rui dragoste fa�� de fra�i este dovada c� a trecut din moarte la via�� (1 
Ioan 3, 10-18). Cât de aproape este acesta de ceea ce Scriptura nume�te un uciga�. 
   Din cele de mai sus rezult� în�el�ciunea în diversele ei forme. �i în Romani 1, 29 
g�sim cele dou� lucruri împreun�. Acela�i lucru îl mai g�sim, între altele, în Matei 26, 
4; 1 Tesaloniceni 2, 3 �i 2 Corinteni 12, 16. Aici este vorba de un sentiment fals, în care 
nu po�i avea încredere, viclean �i de o purtare care este în opozi�ie cu adev�rul �i 
sinceritatea, a�a cum Domnul le-a v�zut la Natanael (Ioan 1, 48). În�el�ciunea este 
contrariul unei fiin�e transparente, la care suntem chema�i s� fim, în urmarea �i 
facerea cunoscut a Aceluia în a c�rui gur� nu s-a g�sit vicle�ug (1 Petru 2, 22). Fiecare 
cuvânt al Domnului �i fiecare fapt� a Lui a ar�tat cine era El �i cum era El (Ioan 8, 25). 
R�utatea �i în�el�ciunea sunt la singular, deoarece el redau mai mult starea l�untric� 
a inimii. Urm�toarele trei cuvinte sunt la plural, deoarece ele redau fapte �i ac�iuni în 
care se descopere starea inimii noastre. 
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   Pref�c�toria înseamn�: vrem s� ar�t�m c� suntem ce nu suntem �i nu vrem s� fim 
ceea ce suntem de fapt (Galateni 2, 13; Marcu 12, 15). Este contrariul simplit��ii �i al 
sincerit��ii. Lipse�te sinceritatea l�untric� (vezi capitolul 1, 22). Pizma invidiaz� pe al�i 
oameni de lucrurile pe care nu le ai (Galateni 5, 26) �i e�ti ispitit s� minimalizezi sau s� 
dispre�uie�ti lucrurile care sunt cu adev�rat bune. Ce îngrozitor, când un credincios 
invidiaz� pe un frate sau pe o sor� din cauza lucrurilor spirituale bune �i de aceea le 
minimalizeaz� sau le desconsider�. Din p�cate se întâlnesc �i între slujitorii Domnului 
din aceia care au primit un dar din partea Lui, dar care invidiaz� pe al�ii pentru 
darurile lor, �i nu le ofer� locul dat lor de c�tre Domnul. 
   În încheiere vine aten�ionarea de a lep�da »orice fel de clevetire«. Cât de diversificat 
este acest r�u. Cât de mult r�u se face, deseori sub pretextul de a fi plin de râvn� 
pentru slava Domnului �i de a condamna r�ul a�a cum se cuvine. Cât de des nu facem 
noi lucrarea lui Satana, care este acuzatorul fra�ilor �i un mincinos de la început 
(Apocalipsa 12, 10). Nu este greu s� g�se�ti gre�eli �i sl�biciuni la fra�i �i la surori. 
Pentru aceasta nu ai nevoie de microscop. Dar le venim în ajutor, vorbind cu ei despre 
aceste lucruri? Dac� vom încerca s� scoatem mai întâi bârna din ochiul nostru, mult 
timp nu vom sim�i nevoia s� vorbim despre a�chia din ochii celorlal�i (Matei 7, 1-5). �i 
pe lâng� aceasta vom face experien�a de felul în care putem s� fim de ajutor fra�ilor 
no�trii, ca s� scoatem a�chia din ochii lor. Experien�a noastr� câ�tigat� prin scoaterea 
bârnei din ochiul nostru, ne va ar�ta cât de dureroas� este opera�ia �i cu cât� 
precau�ie �i ging��ie trebuie s� se fac�, pentru a nu da na�tere la pagube care r�mân. 
A�a cum am spus, cele cinci p�cate prezentate în acest verset sunt strâns legate unul 
de altul. R�utatea este începutul, care duce la vicle�ug �i la în�el�ciune. Din ele se nasc 
pref�c�toria �i falsitatea; vrei s� te ar��i a�a cum nu e�ti. Aceasta conduce la pizm�, 
c�ci vedem la al�ii lucrurile pe care le simul�m c� le avem, cu toate c� nu le avem. Iar 
aceasta duce la clevetire, ca s� coborâm pe al�ii de pe locul pe care se afl�. Aten�ia este 
îndreptat� asupra fiec�rui p�cat prin în�iruirea lor. C�ci fiecare în parte este un p�cat 
mare �i deosebit. 
 
 
Capitolul 2 versetul 2: �i, ca ni�te prunci n�scu�i de curând, s� dori�i laptele 
duhovnicesc �i curat, pentru ca prin el s� cre�te�i spre mântuire, 
 
   Cuvântul scurt »ca« nu înseamn� aici o compara�ie, ci red� realitatea. Destinatarii 
scrisorii (�i noi totodat�) sunt adresa�i ca prunci n�scu�i de curând. Pe acest mod de 
exprimare se pune un deosebit accent. Cuvântul grecesc pentru „prunc” înseamn� un 
copila�i n�scut de curând (Faptele Apostolilor 7, 19; Luca 2, 12; Luca 18, 15), se 
folose�te chiar �i pentru un copil care înc� nu a fost n�scut (Luca 1, 41,44), spre 
deosebire de copiii mici, care nu pot vorbi sau abia vorbesc (1 Corinteni 13, 11; 
Galateni 4, 1). Accentul este intensificat prin ad�ugarea „n�scu�i de curând”. 
   Petru folose�te aceast� expresie nu în felul în care o folose�te apostolul Pavel �i 
apostolul Ioan, pentru a prezenta o anumit� m�sur� de maturitate spiritual� (1 
Corinteni 3, 1-2; Evrei 5, 12,14; Ioan 2, 13,18). El revine aici la na�terea din nou din 
capitolul 1 versetul 23. În acest sens noi to�i suntem copii n�scu�i din nou. Se face 
aluzie la via�a nou� în puritatea ei, a�a cum am primit-o la na�terea din nou. Copilul 
n�scut de curând dore�te dup� o hran� care vine din acela�i izvor din care el însu�i a 
venit, dup� laptele mamei lui. Tot a�a via�a nou�, care a luat na�tere prin Cuvânt (cap. 
1, 23), dore�te ca hran� acest Cuvânt. Aceast� dorin�� normal� poate fi sl�bit� prin 
devieri, sau poate chiar s� dispar� complet. De aceea trebuie s� fie precedat� de 
lep�darea despre care vorbe�te versetul 1. Dar aici noi suntem îndemna�i s� fim foarte 
doritori dup� aceast� hran�. Numai prin ea vom cre�te. În acest sens vom r�mâne 
prunci n�scu�i de curând pân� când vom ajunge în slav�. Adjectivul care înso�e�te 
cuvântul lapte arat� c� exist� numai o hran�, laptele. Este o hran� nefalsificat�, este o 
hran� curat�. 
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   Cuvântul grecesc (logicos) folosit aici, care se traduce prin în�elept, se întâlne�te 
numai aici �i în Romani 12, 1. S-ar putea traduce �i prin inteligent. Mul�i cred c� st� în 
leg�tur� cu cuvântul logos (cap. 1, 23). Este deci clar, c� laptele reprezint� Cuvântul lui 
Dumnezeu, �i el este hrana care te face în�elept �i inteligent. Cu cât mânc�m mai mult 
din el, cu atât vom primi mai mult� în�elepciune în ce prive�te lucrurile spirituale.  
   Prin Cuvânt cre�tem spre mântuire. Pentru mul�i aceasta este o expresie ciudat�. Dar 
noi am v�zut deja c� Petru, cu toate c� vorbe�te despre posesia actual� a mântuirii 
sufletului, se refer� la mântuirea obi�nuit� din viitor (cap. 1, 5), când sufletul �i trupul 
vor avea împreun� parte de ea. 
   A�adar, prin Cuvânt suntem hr�ni�i cu lucruri din lumea de înviere a lui Dumnezeu, 
al c�rei punct central este Domnul glorificat în cer. �i acesta este laptele curat; el ne d� 
în�elepciune. Cu cât cunoa�tem mai mult aceste lucruri minunate �i le în�elegem, cu 
atât mai mult vom deveni mai liberi �i desp�r�i�i de tot ce nu este în concordan�� cu 
ele. �i în felul acesta ne desp�r�im deja acum din punct de vedere moral de toate 
lucrurile de care ne vom desp�r�i cândva definiv, atunci când va veni Domnul �i când 
vom primi deplina mântuire a trupului �i sufletului. Noi cre�tem spre mântuire. 
   Cum se face c� mul�i copii ai lui Dumnezeu nu „doresc cu ardoare” laptele 
duhovnicesc �i curat al Cuvântului lui Dumnezeu? Este din cauz� c� nu s-au 
»dezbr�cat de omul cel vechi, cu faptele lui« (Coloseni 3, 9) �i nu s-au desp�r�it de lume. 
Cum poate un credincios c�l�uzit de duhul lumii s� acorde valoare acestor lucruri, care 
sunt în total� opozi�ie cu lucrurile lumii acesteia, da, îi vestesc judecata asupra 
lucrurilor lume�ti? Este un lucru foarte serios, dac� e�ti lumesc. Este împiedecat� 
cre�terea �i conduce la moartea sufletului. 
 
Capitolul 2 versetul 3: dac� a�i gustat în adev�r c� bun este Domnul. 
 
   Aceste cuvinte sunt o redare a Psalmului 34 (pu�in schimbat�). Acolo st� textual 
Iehova. Apostolul se îndreapt� aici spre Domnul Isus, a�a cum recunoa�tem din 
versetul 4. Ce gând minunat a fost pentru credincio�ii dintre iudei, c� Cel crucificat, în 
care ei au crezut, �i din cauza c�ruia ei erau repudia�i de concet��enii lor �i erau 
alunga�i din mijlocul lor, puteau s�-�i revendice privilegiul de a fi poporul lui Iehova, c� 
EL era Iehova. Da, El este Dumnezeul ve�nic. 
   �i dac� Israel a gustat c� Iehova este bun, �i dac� r�m��i�a credincioas� va fi în 
curând chemat� s� se încread� în El, deoarece au experimentat c� El este bun, cu cât 
mai mult am gustat noi. Ca s� ne salveze de pierzarea ve�nic�, a venit aici pe p�mânt, 
ca s� poarte în locul nostru judecata Dumnezeului sfânt �i drept. »El a purtat p�catele 
noastre în trupul S�u pe lemn«, vom citi în curând în versetul 24. Prin tot ce au citit în 
capitolul 1 li s-a adus aminte de bun�tatea Lui. Ei au gustat-o realmente, a�a cum a 
gustat fiecare cre�tin. 
   �i aceasta este premiza oric�rei cre�teri. Atâta timp cât un nou n�scut nu a gustat în 
sufletul lui cine este Tat�l �i cine este Fiul pentru el, nu va exista nici o »cre�tere spre 
mântuire«. Dar cât de binecuvântat este pentru inim� s�-L cuno�ti în bun�tatea Lui 
nespus de mare. Aceasta d� o încredere des�vâr�it� în El �i ne face independen�i de tot 
ce este aici în lume. Vom �ti atunci c� ne putem încrede în El în orice împrejurare �i în 
toate lucrurile. Nu va trezi aceasta dorin�a în inima noastr� de a ne muta în lumea lui 
Dumnezeu, în lumea lucrurilor spirituale, pe care Dumnezeu le-a preg�tit pentru noi �i 
unde Domnul Isus este punctul central? Atunci vom �ti cu adev�rat ce înseamn� s� fi 
venit la Hristos, piatra vie. 
 
Capitolul 2 versetul 4: Apropia�i-v� de El, piatra vie, lep�dat� de oameni, dar 
aleas� �i scump� înaintea lui Dumnezeu. 
 
   Apropierea ne este prezentat� aici nu ca ceva care are loc o singur� dat�, care a avut 
loc în trecut, ci ca ceva permanent. Noi suntem permanent dependen�i de Domnul. Am 
v�zut ceva atr�g�tor în El – c� El este bun (versetul 3) – �i am venit la El. Dar noi 



Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 2, 1-4 – H. L. Heijkoop 

5 

trebuie s� r�mânem la El, a�a cum au f�cut odinioar� cei doi ucenici (Ioan 1, 40). Noi 
nu trebuie numai s� mânc�m din carnea Fiului Omului �i s� bem sângele Lui, ca s� 
primim via�a ve�nic�. Dac� cu scopul acesta am venit la El, atunci vom mânca �i vom 
bea permanent, �i în felul acesta vom r�mânea în El �i El în noi (Ioan 6, 53-57). Noi 
�tim cât de u�or sunt inimile noastre înclinate s� se r�t�ceasc�, s� ne îndep�rt�m 
permanent de El. Dar f�r� El nu putem face nimic. �i în felul acesta este o permanent� 
„venire”. Aceia care nu au mâncat cu adev�rat din carnea Lui �i nu au b�ut din sângele 
Lui, vor pleca �i nu se vor mai întoarce niciodat� (Ioan 6, 66). Nu au primit nicio parte 
în Mântuitorul care a murit �i de aceea nu vor fi lega�i permanent cu Domnul înviat. Ei 
nu aduc nicio road� (Ioan 15, 1-6). La urm� va fi: »Ei au ie�it din mijlocul nostru, dar 
nu erau dintre ai no�tri« (1 Ioan 2, 19). 
   S� observ�m c� aici scrie »apropia�i-v� de El«. Hristos nu este o înv���tur�, nu este o 
colec�ie de prescrip�ii, dup� care s� ne orient�m, nu este o concep�ie despre lume; este 
o persoan�: Fiul Dumnezeului cel viu. �i aceast� Persoan� a fost revelat� pe deplin prin 
Sine Însu�i, dar �i în aceia care sunt într-o strâns� leg�tur� cu El. Ei au primit via�a 
Lui, care locuie�te în ei, �i care se revars� din ei în multe detalii, care împreun� 
constituie via�a zilnic�, practic�. În aceasta se descopere Hristos prin puterea Duhului 
Sfânt.  
   �i El, la care am venit, nu este numai bun (versetul 3), ci El este �i o piatr�, o stânc�. 
Cine se încrede în El �i se odihne�te în El, nu va fi dat de ru�ine. Por�ile Hadesului 
(locuin�ei mor�ilor) nu vor birui pe cei zidi�i pe aceast� Stânc� (Matei 16, 16).  
   Gândul zidirii pe stânc�, în mod deosebit în ceea ce prive�te Casa lui Dumnezeu, nu 
era ceva nou pentru credincio�ii dintre iudei. Cuvântul lui Dumnezeu vorbe�te pentru 
prima dat� despre o Cas� a lui Dumnezeu pe p�mânt dup� ce Iacov s-a odihnit pe o 
stânc�, pe care el a luat-o dup� aceea �i a f�cut-o un semn de aducere aminte (Geneza 
28, 11-18). La sfâr�itul vie�ii sale, Iacov nume�te profetic pe Iosif ca fiind Mântuitorul 
lumii (�afnat-Paeneah) (Geneza 41, 25), stânca lui Israel (Geneza 49, 24). Când el 
prive�te la suferin�ele lui Iosif �i la slava care urma dup� aceea, Duhul Sfânt îl conduce 
spre un tablou profetic, la Hristos, a�a cum este El reflectat în Iosif. Vedem aici �i cum 
a luat na�tere stânca: prin suferin�a �i slava lui Iosif. Stânca puternic� din Matei 16 �i 
1 Petru 2 s-a format în moartea �i învierea lui Hristos. �i Moise a trebuit s� stea pe 
stânc�, ca s� poat� vedea slava Domnului (Exodul 33, 21). Când el a binecuvântat 
poporul, a zis c� Dumnezeu este stânca: Iehova, Dumnezeul lui Israel (Deuteronom 32, 
3-4). În felul acesta a� putea s� contiui cu Psalmii �i cu celelalte c�r�i. 
   Apostolul Pavel nu este primul care ne spune c� Stânca este Hristos (1 Corinteni 10, 
4). Domnul Însu�i a explicat aceasta (Matei 16, 18). �i El a f�cut-o cu autoritatea care 
caracterizeaz� toate cuvintele Lui. Au fost tot felul de p�reri cu privire la cine era 
Domnul, deoarece în realitate nu era nicio lucrare în inimi, care s�-L pre�uiasc�. �i 
atunci a întrebat pe ucenicii Lui: »Ce zice�i voi, cine sunt Eu?«. Voia s� �tie ce gândesc 
ei despre El, ce valoare avea El pentru ei. Simon Petru a r�spuns: »Tu e�ti Hristosul, 
Fiul Dumnezeului cel viu«. Aceasta era adev�rata m�rturisire, fundamentul Adun�rii �i 
al oric�rei practici cre�tine. 
   În cele zise nu m� refer la prima parte a m�rturisirii. C� Domnul era Hristosul, Unsul 
lui Dumnezeu pentru Israel, nu era o descoperire nou�. Nu g�sim noi aceast� 
m�rturisire �i la femeia canaaneanc�, atunci când I s-a adresat ca Fiul al lui David? 
(Matei 15, 22). Acest adev�r nu spune mai mult decât c� El, din mijlocul poporului 
Israel, va domni peste tot p�mântul. 
   Dar Tat�l a descoperit lui Petru, c� Domnul era Fiul Dumnezeului cel viu. Nimeni 
mai înainte nu a m�rturisit aceasta, �i este clar, c� aceasta înseamn� mult mai mult 
decât m�rturisirea, c� El este Mesia al lui Israel. Fiul lui Dumnezeu, a�a cum noi Îl 
g�sim prezentat în mod deosebit în evanghelia dup� Ioan, este Creatorul, Dumnezeul 
ve�nic Însu�i. Petru Îl m�rturise�te ca Fiu al Dumnezeului cel viu, deci izvorul oric�rei 
vie�i. Deci prin învierea Lui dintre cei mor�i a fost ar�tat c� El avea puterea vie�ii 
(Romani 1, 4). M�rturisirea lui Petru accentueaz� foarte mult c� Domnul este biruitor 
asupra aceluia care avea puterea mor�ii (Evrei 2, 14). El a murit, a intrat în împ�r��ia 
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mor�ii, dar puterea mor�ii nu a putut s�-L �in� acolo. »S-a suit sus, a luat robia roab�« 
(Efeseni 4, 8-10). De aceea �i Adunarea, pe care El o va cl�di pe aceast� stânc� 
(Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu), nu va fi biruit� de por�ile Hadesului (ale împ�r��iei 
mor�ii). To�i cei care vor apar�ine Adun�rii vor primi via�a Sa (Ioan 5, 25), via�a Lui de 
înviere (Ioan 20, 22), c�ci El, capul Adun�rii, a fost întâiul înviat dintre cei mor�i 
(Coloseni 1, 18). Deorece Israel nu L-a primit ca Mesia al lui, vechea cl�dire trebuia 
înl�turat�, �i El a vrut s� cl�deasc� una nou�. 
   C�ci realmente, constructorii din Israel L-au considerat inutilizabil pentru 
construc�ie. Cuvântul grecesc pentru »a lep�da« se refer� la o cercetare premerg�toare, 
la care se constat� c� obiectul este inutilizabil �i de aceea va fi lep�dat. De aceea vreau 
s� traduc acest cuvânt, a�a cum l-a tradus Darbi, cu »lep�dat ca inutilizabil«. Aici nu se 
spune c� au fost conduc�torii iudei; aceasta o g�sim mai mult în versetul 7. Aici se 
pune accentul pe faptul c� au fost oameni, creaturi ale lui Dumnezeu, care au lep�dat 
ca inutilizabil pe Fiul Dumnezeului cel viu, ales de Dumnezeu �i scump pentru El. 
Substantivul oameni nu este înso�it de articol. Deci aici nu este vorba de a ar�ta 
anumi�i oameni, ci accentul se pune pe faptul c� cei care au lep�dat au fost oameni, 
creaturi neînsemnate. Cuvântul oameni trebuie citit aici în comparare cu Dumnezeu. 
Nu este apogeul cutezan�ei r�ut�cioase, c� omul leap�d� ca inutilizabil pe Acela pe care 
Dumnezeu L-a pus Fiu peste casa Lui (Evrei 3, 6)? Dumnezeu L-a ales pe El, ca s� fac� 
lucrarea Lui. »C�ci Dumnezeu a vrut ca toat� plin�tatea s� locuiasc� în El �i s� împace 
totul cu Sine« (Coloseni 1, 19-20). Dumnezeu a spus despre El: »Acesta este Fiul Meu 
prea iubit, de El s� asculta�i« (Luca 9, 35). 


