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Partea a patra 
Capitolul 3, 10 – capitolul 4, 6 
 
   Capitolul 3 versetele 10 pân� la 12: C�ci cine iube�te via�a, �i vrea s� aib� zile 
bune, s�-�i înfrâneze limba de la r�u, �i buzele de la cuvinte în�el�toare. S� se 
dep�rteze de r�u �i s� fac� binele, s� caute pacea, �i s-o urm�reasc�. C�ci ochii 
Domnului sunt peste cei neprih�ni�i, �i urechile Lui iau aminte la rug�ciunile 
lor. Dar fa�a Domnului este împotriva celor ce fac r�ul. 
 
 
   Aici începe partea a patra a Epistolei noastre, care �ine pân� la capitolul 4 versetul 6. 
Împ�r�irea pe capitole nu este f�cut� de Dumnezeu Însu�i. Împ�r�irea obi�nuit� arat� o 
ordine moral�. În partea a treia am v�zut comportarea credincio�ilor în diverse rela�ii 
personale. În partea a patra ajungem la comportarea noastr� fa�� de tot ce ne 
înconjoar�: adic�, fa�� de o lume, care este împotriva lui Dumnezeu, �i deci �i împotriva 
noastr�. Dar Dumnezeu domne�te în aceast� lume, �i nicio împotrivire nu poate s�-I 
r�peasc� pozi�ia �i drepturile. Dar deoarece dup� c�derea poporului Israel, prin care El 
�i-a exercitat pân� atunci domnia,  El a dat toat� puterea de domnie direct� în mâinile 
na�iunilor (Daniel 2, 38), domnia Sa este acum indirect� �i invizibil� pentru ochiul 
firesc. Pe p�mânt nu mai exist� niciun tron de domnie al lui Iehova, care s� fie vizibil 
înaintea oamenilor (1 Cronici 29, 23). Domnia Lui este acum numai o domnie moral�, 
�i de aceea este invizibil� pentru ochiul omenesc. Este necesar� credin�a permanent�, 
pentru a pricepe c� Dumnezeu domne�te, cu toate contradic�iile pe care le vedem �i le 
auzim, �i nimic nu scap� de sub controlul Lui. Cine tr�ie�te în concordan�� cu aceast� 
domnie – deci, cei neprih�ni�i – are parte de binecuvântare. �i cu toate acestea r�mâne 
adev�rat: în lume ve�i avea necazuri (Ioan 16, 33)! 
   Aceste versete sunt preluate din Psalmul 34. Este interesant c� apostolul citeaz� în 
prima parte a epistolei din Lege, în a doua �i a treia parte din profe�i, �i aici în a patra 
parte  din Psalmi. În felul acesta se folose�te de toate cele trei p�r�i ale Bibliei iudaice, 
Vechiul Testament. 
   El nu spune aici c� este un citat. El nu red� exact cuvintele Psalmului 34. El las� la 
o parte primele cuvinte »cine este omul« �i trece de la persoana a doua la persoana a 
treia. Dar în ceea ce prive�te con�inutul, el schimb� pu�in din acesta. Important este c� 
el las� la o parte �i ultimele cuvinte din versetul 16: »ca s� le �tearg� pomenirea de pe 
p�mânt«. Prin aceasta Duhul Sfânt face cuvintele s� fie potrivite pentru r�m��i�a 
iudaic�, c�reia îi este adresat� aceast� scrisoare (dar �i nou�). 
   Psalmul 34 ne arat� domnia lui Dumnezeu, care este totdeauna prezent�, în favoarea 
celor blânzi, prin care credin�a poate totdeauna s� laude. R�m��i�a credincioas� a fost 
ascultat� de Dumnezeu, p�zit� �i salvat�, atunci când a avut parte de greut��i. 
Credin�a lor întrez�re�te înviorarea în salvarea f�cut� de Hristos (versetele 6 �i 20). Ei 
�tiu c� în curând va veni salvarea deplin�, când Domnul la venirea Sa din cer va nimici 
pe to�i du�manii. 
   Aici devine clar� diferen�a dintre pozi�ia lor �i pozi�ia r�m��i�ei c�reia i-a scris 
apostolul Petru (�i totodat� �i nou�). Ei vor tr�i, atunci când domnia lui Dumnezeu va 
deveni iar��i direct�, nemijlocit�. Cu toate c� principiile de domnie ale lui Dumnezeu 
pe p�mânt sunt neschimbabile, ele sunt aplicate moral în timpul nostru. Când totul va 
fi revelat, atunci �i domnia moral� a lui Dumnezeu nu va mai r�mâne mult timp 
ascuns�. Atunci El va judeca imediat r�ul devenit vizibil. Aceasta va avea loc când 
Domnul Isus va veni din cer. Mai întâi va nimici pe du�manii Lui vizibili (Apocalipsa 19, 
19-21); Daniel 11, 45). Dup� aceea El va sta pe tronul S�u de slav� �i va judeca 
popoarele pentru felul în care ele au tratat r�m��i�a credincioas� din Israel (Matei 25, 
31), pe care noi o g�sim în Psalmi, printre altele. Dup� aceea, pân� la sfâr�itul 
Împ�r��iei de o mie de ani, va fi valabil: »În fiecare diminea�� voi nimici pe cei r�i din 
�ar�, ca s� stârpesc din cetatea Domnului pe to�i cei ce s�vâr�esc nelegiuirea (Psalmul 
101, 8). �i când vor ie�i, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au r�zvr�tit 
împotriva Mea (Isaia 66, 24)«. La urm�, în judecata final�, tot r�ul va fi nimicit. To�i 
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mor�ii �i to�i cei care nu s-au întors la Dumnezeu, vor fi judeca�i �i vor primi pedeapsa 
definitiv� (Apocalipsa 20, 11). »�i p�mântul, cu tot ce este pe el, va arde« (2 Petru 3, 
10). 
   Este clar, c� în timpul de har, în care tr�im, domnia lui Dumnezeu nu se poate 
desf��ura în felul acesta. Ea nu poate îndep�rta tot r�ul, �i nici s�-l pedepseasc� 
imediat. Ea nu se poate ar�ta pe deplin �i trebuie s� r�mân� ascuns�. Dar principiile ei 
sunt prezente. Ca principiu general r�mâne valabil, c� ochii Domnului sunt îndrepta�i 
asupra celor neprih�ni�i �i fa�a Lui este împotriva celor care fac r�ul. Un om lini�tit, 
iubitor de pace, va duce o via�� mai bun� decât unul care caut� ceart� �i este nesincer. 
   Este de asemenea clar, c� domnia lui Dumnezeu este în leg�tur� direct� cu acest 
p�mânt. De aceea atât judec��ile ei, cât �i binecuvânt�rile ei sunt valabile pentru 
p�mântul acesta (1 Corinteni 11, 32), cu toate c� dup� caracterul lor pot s� fie decisive 
pentru ve�nicie. Primul (p�mântul) îl vedem în Matei 25, 34, iar cea de-a doua 
(ve�nicia) în versetele 41 �i 46 ale aceluia�i capitol. În Apocalipsa 20, 11-15 avem 
judecata final� a lui Dumnezeu, care este definitiv�. Via�a, zilele bune �i pacea, despre 
care scrie Petru aici, sunt deci în leg�tur� cu via�a de pe p�mânt. Apostolul Petru se 
ocup� cu via�a credinciosului pe p�mânt. Citatul din Psalmul 34 confirm� aceasta, c�ci 
acest Psalm vorbe�te despre binecuvânt�rile r�m��i�ei iudaice din ultimele zile. 
   Este adev�rat, c� binecuvânt�rile noastre, în opozi�ie cu binecuvânt�rile lui Israel, 
sunt de natur� cereasc�. Dar ele nu exclud binecuvânt�rile p�mânte�ti. Vedem aceasta 
prezentat simbolic în istoria lui Israel. Mo�tenirea lor propriu-zis� era „�ara”, 
Canaanul. Ca s� ajung� acolo, au trebuit s� treac� prin Iordan. Tot a�a �i noi trebuie 
s� trecem prin Iordan (realizarea personal�, c� am murit �i am înviat împreun� cu 
Hristos – Efeseni 2, 5-6), ca s� putem s� lu�m în st�pânire mo�tenirea noastr� 
cereasc� cu tot ce se g�se�te acolo. Dar lui Israel i se spune: »începe, ia în posesiune«, 
când au început s� cucereasc� �inuturile aflate înaintea Iordanului (Deuteronom 2, 24). 
În Împ�r��ia de o mie de ani, fiecare semin�ie va primi o parte din �inuturile de partea 
cealalt� a Iordanului (Ezechiel 48). P�catul celor dou� semin�ii �i jum�tate nu a constat 
în aceea c� au dorit s� aib� o parte dincoace de Iordan, ci c� au v�zut-o ca mo�tenirea 
lor propriu-zis� �i au fost mul�umi�i cu ea. 
   Toate binecuvânt�rile noastre sunt spirituale �i cere�ti (Efeseni 1, 3). Dar pe lâng� 
acestea avem �i binecuvânt�rile p�mânte�ti, chiar dac� acestea devin binecuvânt�ri 
abia dup� ce le-am r�pit de la Sihon �i Og (ace�ti doi împ�ra�i sunt tabloul folosirii 
bunurilor p�mânte�ti în sensul c� prin ele ne facem un nume pe p�mânt – Sihon 
(Numeri 21, 26-30) -, sau le folosim pentru noi în�ine sau pentru satisfac�ia proprie – 
Og (Deuteronom 3, 11) -, �i le-am primit ca mo�tenire din mâna Domnului. Apostolul 
Petru nu ne conduce în locurile cere�ti, a�a cum face apostolul Pavel, ca s� ne arate 
pozi�ia de acolo, în care Dumnezeu ne-a adus. El se ocup� în mod deosebit cu educarea 
credincio�ilor pe drumul lor prin lume. El îi înva�� s� aib� r�bdare, din orice parte ar 
putea veni constrângerea. 
   Exist� un drum, pe care ai voie s� iube�ti via�a, f�r� aplicarea cuvântului Domnului 
Isus din evanghelia dup� Ioan 12 (Ioan 12, 25). Aceasta are loc atunci când noi în�ine 
nu ne facem greut��i, c�ci de aceasta sunt legare dou� lucruri: ochii Domnului sunt 
îndrepta�i cu har spre noi �i urechile Lui sunt deschise pentru noi. �i nimeni nu ne va 
face r�u (capitolul 3, 12-13). 
   „Voin�a” desemneaz� aici o dorin��. Este dorin�a, dar �i voin�a, de a duce o via�� 
fericit�, pentru care po�i s� mul�ume�ti: se dore�te s� vad� zile bune. Deci, un cre�tin 
poate avea a�a ceva. El nu se îngrijoreaz� de viitor. Totul este în ordine în ceea ce 
prive�te ve�nicia, deoarece are parte de lucrarea minunat� a Domnului Isus: el are 
pace cu Dumnezeu. Dar el st� �i în harul (sau favoarea) lui Dumnezeu �i �tie c� 
Dumnezeu, Tat�l s�u, va purta de grij� pentru toate, chiar �i pentru via�a aceasta. Pe 
el îl a�teapt� slava lui Dumnezeu (Romani 5, 1-2). El se poate l�uda cu aceast� slav�, 
dar �i în necazuri, pentru c� el �tie, c� dragostea lui Dumnezeu îi trimite acestea 
(Romani 5, 3-5). Da, el se poate l�uda în Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos (Romani 
5, 11). Nu este aceasta o via�� fericit�, pentru care po�i fi totdeauna mul�umitor? �i nu 
sunt zile bune, când în fiecare zi ai parte de purtarea de grij� a Tat�lui, chiar �i în 
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nevoile zilnice ale trupului? �i când El ne îndreapt� ochii spre Domnul Isus �i în felul 
acesta avem p�rt��ie cu Tat�l �i cu Fiul (1 Ioan 1, 3)! 
   Dar sunt lucruri care împiedic� aceasta. Tot ce d� na�tere în noi la o con�tiin�� 
nelini�tit�, întrerupe p�rt��ia cu Dumnezeu �i cu Domnul Isus, izvorul oric�rei fericiri, 
�i ne r�pe�te pacea practic�. 
   Apostolul nume�te aici în primul rând lucrarea limbii. Apostolul Iacov nume�te limba 
»un foc, o lume de nelegiuiri ... care întineaz� tot trupul �i aprinde roata vie�ii, când 
este aprins� de focul gheenei, ... este un r�u, care nu se poate înfrâna, este plin� de o 
otrav� de moarte« (Iacov 3, 2-12). Nu �tim noi din experien��, c� aceste cuvinte sunt 
adev�rate? Cât r�u nu a f�cut fiecare din noi cu limba! 
   Cuvântul »s�-�i înfrâneze« include o înclina�ie natural� de a face ceva, la care limba 
trebuie înfrânat�. Cuvinte gre�ite, cuvinte nesincere (în�el�torie), cuvinte sarcastice, 
neprietenoase �i du�m�noase – vin ca de la sine pe buzele noastre. Noi trebuie s� 
împiedec�m limba noastr�, buzele noastre s� foloseasc� astfel de cuvinte. Dac� este 
necesar, trebuie s� ne mu�c�m buzele, ca astfel cuvintele s� nu poat� ie�i din gur�. 
Din contextul cu versetul 9 vedem c� aceasta este valabil �i atunci când al�ii vorbesc 
r�u despre noi, sau ne batjocoresc. 
   Ce minunat ar fi pentru noi dac� am cunoa�te mai bine aceast� putere de 
„înfrânare”! Dar este sigur, c� niciodat� un credincios, care î�i d� drumul la limb�, nu 
va fi fericit �i nici spiritual. 
   Dar nu numai în cuvintele noastre, ci �i în faptele noastre trebuie s� fim desp�r�i�i de 
r�u, de tot ce nu este bine (Psalmul 1). Aici nu se spune c� noi nu avem voie s� facem 
r�ul, ci ca noi s� ne dep�rt�m de r�u. De îndat� ce am ajuns pe un drum care duce la 
r�u, trebuie s�-l p�r�sim. »Urând pân� �i c�ma�a mânjit� de carne« (Iuda 23). - »Fie-v� 
groaz� de r�u, �i lipi�i-v� tare de bine« (Romani 12, 9). Deci noi nu trebuie numai s� ne 
comport�m negativ, dep�rtându-ne de r�u, ci mult mai mult s� ne comport�m pozitiv, 
f�când lucrurile bune. 
   În continuare, trebuie s� c�ut�m pacea (Matei 5, 9) – da, s� alerg�m dup� ea! 
Desigur, aici este vorba de pacea cu ceilal�i oameni. »Dac� este cu putin��, atât cât 
depinde de voi, tr�i�i în pace cu to�i oamenii« (Romani 12, 18)! Noi nu putem avea 
totdeauna parte de pace cu to�i oamenii, �i cu atât mai mult ca credincios. Dar ca 
urma�i ai Dumnezeului p�cii (Evrei 13, 20, Romani 16, 20), aceasta ar trebui s� fie 
n�zuin�a înfl�c�rat� a inimii noastre. 
   Aproape toate substantivele din versetele 10-12 nu sunt înso�ite de articol în limba 
greac�. În versetul urm�tor este tot la fel. Totul este privit caracteristic, ca de fapt în 
întreaga scrisoare. Cuvintele a se înfrâna, a vorbi, a se îndep�rta, a face, a c�uta �i a 
alerga sunt toate în aorist, ceea ce vorbe�te de via�a toat� ca o unitate. Mai mult chiar, 
ultimele sunt sub forma de porunc�. Este imposibil s� iubim via�a �i s� avem parte de 
zile bune, dac� nu facem ce ni se spune aici, �i aceasta f�r� încetare! Este prescris f�r� 
nici o îngr�dire. 
   La începutul versetului 10 am v�zut tema �i �inta. În continuarea acestui verset �i în 
versetul 11 am v�zut premiza pentru atingerea acestui �el. În versetul 12 g�sim motivul 
pentru premize, din care rezult� ele. 
   Un gând serios este, c� ochii Domnului v�d toate lucrurile! »Domnul Î�i întinde 
privirile peste tot p�mântul, ca s� sprijineasc� pe aceia a c�ror inim� este întreag� a 
Lui« (2 Cronici 16, 9, Proverbele 15, 3, Psalmul 33, 13 �i 18, Iov 34, 21). David a zis: 
»Doamne, Tu m� cercetezi de aproape �i m� cuno�ti« (Psalmul 109)! Dar în toate 
acestea nu era nimic îngrozitor pentru el. La sfâr�itul aceluia�i Psalm el se roag�: 
»Cerceteaz�-m�, Dumnezeule, �i cunoa�te-mi inima! Încearc�-m�, �i cunoa�te-mi 
gândurile!« �i aici are loc spre binele celor neprih�ni�i, ca �i în 2 Cronici �i în Psalmul 
33 �i 34. Neprih�nit, sau drept, înseamn� s� stai în rela�ii drepte cu Dumnezeu �i s� 
ar��i aceasta în felul t�u de via��, prin aceea c� mergem în ascultare. Este vorba de a fi 
în concordan�� cu dreptul  - adic� s� ocupi pozi�ia care se cuvine fa�� de Creator. 
Pentru noi se mai adaug� ceva: noi trebuie s� ocup�m adev�rata pozi�ie de 
r�scump�ra�i mântui�i fa�� de Domnul, Care ne-a r�scump�rat �i ne-a mântuit. Aici 
st� scris »Domn«, f�r� articol, �i prin aceasta se în�elege Iehova. Când cuvântul domn 
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este înso�it de articol, atunci în mod obi�nuit este vorba de Domnul Isus ca Om în 
pozi�ia pe care Dumnezeu I-a dat-o, pe baza lucr�rii Lui de la cruce (Faptele Apostolilor 
2, 36). Aici este deci Dumnezeu. 
   Este un gând serios pentru cei necredincio�i �i pentru cre�tinii nedrep�i, c� ochii lui 
Dumnezeu v�d totul. Dar cât de minunat este pentru copilul lui Dumnezeu, care are 
p�rt��ie cu El �i care �tie c� Dumnezeu prive�te în har spre el. »Urechile Lui iau aminte 
la rug�ciunile lor« (Psalmul 66, 19). Este ca �i cum Dumnezeu �i-ar îndrepta urechile 
spre noi, ca s� poat� auzi cât mai bine ce Îi cerem. Noi nu trebuie s� ducem niciodat� o 
politic� de adaptare fa�� de ceea ce ne înconjoar�. Noi nu trebuie nici s� ced�m, 
niciodat�, când supraputerea celui r�u devine mare. Cel Atotputernic ne vede în 
împrejur�rile noastre, �i atotputernicia Lui ne ap�r�. Uneori pare c� nu este a�a, ca �i 
cum cei neprih�ni�i pier. Dar ei nu vor pieri niciodat�. Dumnezeu folose�te totul spre 
educarea lor. Domnia lui Dumnezeu va avea suprema�ia de durat�. 
   »Dar Fa�a Domnului este împotriva celor ce fac r�ul« (Eclesiastul 8, 11-13). Aceasta 
este valabil nu numai pentru cei necredincio�i, ci �i pentru cei credincio�i. Prin faptul 
c� suntem sub har nu înseamn� c� suntem în afara domniei lui Dumnezeu! Totdeauna 
este valabil, c� Dumnezeu trimite »necaz �i strâmtorare peste orice suflet omenesc care 
face r�ul«, dar �i »slav�, cinste �i pace peste oricine face binele« (Romani 2, 9 �i 10). »Ce 
seam�n� omul, aceea va secera« (Galateni 6, 7). Noi nu putem lua harul ca manta de 
acoperire a r�ului. Judecata începe la Casa lui Dumnezeu (capitolul 4, 27). Dumnezeu 
poate s�  amâne judecarea celor necredincio�i pân� la judecata final� dinaintea Marelui 
Tron alb. Deoarece noi nu mergem la judecata final� (Ioan 5, 24), trebuie ca judecata 
lui Dumnezeu s� ne loveasc� aici pe p�mânt. Aceasta poate însemna boal� sau chiar 
moarte, a�a cum au avut parte credincio�ii din Corint (1 Corinteni 11, 30-32). Acesta 
este un principiu foarte important, c�ci firea (carnea) vrea s� se foloseasc� abuziv de 
har, ca s� fac� propria voie. 
   Nu a existat niciodat� un timp în care Fa�a Domnului s� nu fi fost împotriva acelora 
care fac r�ul. Oamenii lumii pot avea succese, dar principiul r�mâne adev�rat �i 
urm�rile lui devin vizibile. Aceasta nu înseamn� c� toate lucrurile de pe p�mânt î�i vor 
primi dreapta r�spl�tire, nicidecum! Dar fiecare om are parte de urm�rile faptelor lui, 
deja aici pe p�mânt. Cel necredincios va primi la judecata final� înaintea Marelui Tron 
alb tot ce nu a primit aici pe p�mânt (Apocalipsa 20). Cre�tinul va primi pe p�mânt 
toate urm�rile faptelor lui vizibile. 
   A�a cum am v�zut, a existat un timp, �i în curând va veni iar��i timpul, când domnia 
lui Dumnezeu va deveni vizibil� pentru to�i oamenii. Dar când Hristos a fost r�stignit, 
neprih�nirea �i judecata au fost desp�r�ite. În curând ele vor fi iar��i unite (Psalmul 
85, 10-13). Dar în momentul de fa�� este nevoie de credin��, pentru a �ti, c� domnia 
moral� a lui Dumnezeu st� peste încurc�tura total� din lume �i c� El domne�te dup� 
anumite principii, care niciodat� nu au fost atenuate în ceea ce prive�te binele �i r�ul. 
În viitor va fi pentru to�i foarte clar, ce este binele �i ce este r�ul. Acum este necesar� 
credin�a �i p�rt��ia cu Domnul, pentru a �ti ce-I este pl�cut Lui, �i ce nu vrea El s� 
aib�. C�ci acum totul este amestecat �i �esut, a�a c� nu este simplu s� diferen�iezi clar. 
  Un principiu important al domniei lui Dumnezeu este, c� prime�ti dup� ceea ce faci. 
»Cine seam�n� în firea lui p�mânteasc�, va secera din firea p�mânteasc� putrezirea« 
(Galateni 6, 7 �i 8)! Cine va sem�na vânt, va culege furtun� (Osea 8, 7). Dac� suntem 
aspri fa�� de al�ii, trebuie s� ne a�tept�m s� avem cândva parte de asprime. Cât de des 
nu am f�cut ceva, care odinioar� l-am condamnat mult la al�ii! »Nu judeca�i, ca s� nu 
fi�i judeca�i. C�ci cu ce judecat� judeca�i, ve�i fi judeca�i; �i cu ce m�sur� m�sura�i, vi 
se va m�sura« (Matei 7, 1-2). 
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Capitolul 3 versetele 13 pân� la 15a: �i cine v� va face r�u, dac� sunte�i plini de 
râvn� pentru bine? Chiar dac� ave�i de suferit pentru neprih�nire, ferice de voi! 
„N-ave�i nicio team� de ei, �i nu v� tulbura�i! Ci sfin�i�i în inimile voastre pe 
Hristos ca Domn.”« 
 
   Omul de la natur� nu este plin de râvn� pentru bine, ci dimpotriv�: »Nu este niciunul 
care s� fac� binele, niciunul m�car« (Romani 3, 12). Dar este »marele nostru Dumnezeu 
�i Mântuitor Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însu�i pentru noi, ca s� ne r�scumpere 
din orice f�r�delege, �i s�-�i cur��easc� un popor care s� fie al Lui, plin de râvn� 
pentru fapte bune« (Tit 2, 14). Am v�zut în capitolul 1 cum a avut loc aceasta. Prin 
na�terea din nou am fost pu�i deoparte prin sfin�irea lucrat� de Duhul spre ascultarea 
�i stropirea cu sângele lui Isus Hristos (capitolul 1, 2-3, 18). Sângele ne d� certitudinea 
c� nu mai exist� nimic între Dumnezeu �i noi, a�a c� noi nu mai trebuie s� ne 
preocup�m cu noi în�ine. Via�a nou� din noi nu poate p�c�tui �i ea vrea s� fac� numai 
binele. Prin puterea Duhului Sfânt care locuie�te în noi, putem s� realiz�m practic 
aceasta. În felul acesta putem fi »plini de râvn� pentru bine«, sau „pentru ce este bun”. 
   Am v�zut în versetul 12, c� în domnia lui Dumnezeu ochii Domnului sunt îndrepta�i 
spre cei neprih�ni�i �i urechile Lui iau aminte la rug�ciunile lor. Cine va putea atunci 
s� fac� r�u celor ce sunt plini de râvn� pentru bine? Domnia lui Dumnezeu lucreaz� în 
favoarea lor! În mod normal, nici necredincio�ii nu vor face r�u unuia care face numai 
binele. �i ei �tiu s� pre�uiasc�, când cineva este credincios �i cinstit, gata s� ajute, 
darnic fa�� de cei ce sunt în nevoi, prietenos, iubitor de pace, etc., mai ales atunci când 
ei au avantaje din aceasta. De regul�, unul c�ruia îi facem bine, nu ne va face r�u. 
Deseori cei ce voiau s� fac� r�ul au fost dezarma�i prin binele pe care i l-a f�cut cel 
c�ruia voia s�-i fac� r�u. 
   Dar în versetul 14 urmeaz� o excep�ie, desigur, nu în ce prive�te domnia lui 
Dumnezeu, ci în ce prive�te domnia lumii. Acolo domne�te influen�a p�catului, a 
r�ului, �i teroarea diavolului. Deci s-ar putea ca un credincios, cu toat� râvna lui 
pentru bine, s� primeasc� r�ul, a�a cum a primit Domnul Însu�i. O inim� rea poate 
sub influen�a satanei s� lepede toate principiile morale �i s� defineasc� binele ca fiind 
pref�c�torie, sau chiar r�utate (capitolul 4, 3-4). Vedem aceasta la Domnul Isus Însu�i, 
atunci când a alungat demonii. Fariseii, împotriva oric�rei cunoa�terii, au atribuit 
aceasta puterii diavolului (Matei 12, 24). Ace�ti oameni r�i vor încerca s� aduc� înapoi, 
pe c�ile vechi ale p�catului, pe unul care s-a întors la Dumnezeu. dac� nu le reu�e�te, 
îl vor urî �i mai mult, îl vor batjocori �i îl vor prigoni. »To�i cei ce voiesc s� tr�iasc� cu 
evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoni�i« (2 Timotei 3, 12)! 
   Lumea va recunoa�te multe din lucrurile bune, pe care le fac cei credincio�i, pentru 
c� ea îns��i are foloase din ele, chiar dac� ea îns��i nu le face, �i condamn� lucrurile 
bune ale lumii. De aceea Domnul Isus cre�tea �i era pl�cut înaintea lui Dumnezeu �i 
înaintea oamenilor (Luca 2, 52). Primii cre�tini erau pl�cu�i înaintea întregului popor 
(Faptele Apostolilor 2, 47). �i în Vechiul Testament vedem în istoria multor credincio�i, 
de exemplu la Iosif, Daniel �i prietenii lui, cum cei credincio�i au fost pre�ui�i, atâta 
timp cât nu au lucrat împotriva voin�ei oamenilor. Fiecare patron vrea ca s� se poat� 
încrede în angaja�ii lui, chiar dac� el însu�i nu este cinstit. Dar de îndat� ce aceast� 
sinceritate îl cost� bani, din cauz� c� cel credincios nu ia parte la afaceri necinstite, 
situa�ia se schimb�. 
   Un credincios nu trebuie s� fac� numai lucruri bune, ci el trebuie s� practice �i 
dreptatea. Dac� face numai bine, va fi iubit �i respectat în lume. Dar noi trebuie s� 
avem grij�, s� fim buni �i drep�i. Trebuie s� fim credincio�i fa�� de Hristos �i s� 
practic�m atât regulile drept��ii cre�tine, cât �i bun�tatea cre�tin�. Duhul Sfânt ne 
spune aici, c� regulile drept��ii ne creeaz� suferin�e. De îndat� ce practic�m specificul 
cre�tinismului �i exercit�m dreptatea, vom avea de suferit. 
   Dreptatea este exercitarea drepturilor lui Hristos. El este Domnul nostru, �i noi 
trebuie s� ascult�m de El în toate lucrurile �i s� facem voia Sa, adic�, s� nu d�m o 
sut� de cen�i pentru un euro �i o mie de grame pentru un kilogram – aceasta este 
normal, dar este necesar mult mai mult. Înseamn� s� respect�m drepturile Lui în toat� 
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via�a noastr�, acas�, în rela�iile noastre, în afacerile noastre, la lucru, în concediu, în 
preocup�rile din timpul liber �i în lucrurile pe care le iubim, etc. Credincio�ia noastr� 
trebuie probat� în aceste lucruri. Apostolul vorbe�te mult despre încerc�ri, c�ci tocmai 
aici în lume trebuie verificate toate lucrurile cu privire la autenticitatea lor. Începe 
scrisoarea cu verificarea credin�ei noastre (capitolul 1, 7). Acesta este drumul general, 
pe care vine verificarea. Apoi vorbe�te de încerc�ri (sau verific�ri) în diverse domenii ale 
vie�ii, de exemplu la servitorii cu st�pâni care sunt greu de mul�umit (capitolul 2, 13 �i 
urm�toarele). În sec�iunea noastr� ele sunt în leg�tur� cu dreptatea, apoi cu 
credincio�ia noastr� practic� fa�� de Numele Domnului (capitolul 4, 12 �i urm�toarele) 
�i la sfâr�it sub presiunea direct� a lui satana (capitolul 5, 8 �i urm�toarele). În felul 
acesta apostolul ne �ine de la început �i pân� la sfâr�it în leg�tur� cu încerc�rile. El 
înva�� un popor de str�ini. Un astfel de popor trebuie s� �in� cont c�  în timp ce trece 
prin lumea aceasta va avea a face cu valuri de încerc�ri, care vin una dup� alta. Dar 
exist� o form� de încerc�ri, de care nu trebuie s� avem parte. Nu a ajuns Lot în 
Sodoma în încerc�ri, pe care Avraam nici nu le-a putut cunoa�te? Ochii lui Lot au fost 
îndrepta�i spre Sodoma. Cu cât eu voi lucra mai mult cu smoal�, cu atât voi fi mai 
murdar. 
   Sigurul lucru, pe care trebuie s�-l avem, este un ochi curat (Matei 6, 22), pentru a 
putea sluji Domnului cu con�tiin�a curat�. Dar dac� facem aceasta, vom avea parte 
mult mai mult de împotrivire. Urmarea faptului c� suntem cre�tini este, c� noi avem o 
con�tiin��, care �tie exact ce se cuvine pentru noi ca cre�tini. Noi umbl�m în prezen�a 
lui Dumnezeu �i de aceea suntem în lumin�. Voin�a noastr� a fost r�stignit�. Acum 
g�sim multe lucruri în lume, pe care nu le putem face, dac� mergem pe c�rarea 
neprih�nirii. Lumea nu va avea astfel de greut��i. De aceea vin încerc�ri �i suferin�e 
pentru cel credincios. 
   Lumea, de exemplu, nu poate s� în�eleag� �i nici m�car s� accepte faptul c� un om 
de afaceri cre�tin nu vrea s� fie membru unor asocia�ii �i nu particip� la anumite forme 
de colaborare, deoarece Domnul spune ca el s� nu se înjuge la un jug nepotrivit cu cei 
necredincio�i, �i, în afar� de aceasta, el nu poate prelua nicio r�spundere pentru ce fac 
necredincio�ii în numele lui, �i �inta unei organiza�ii profesionale este în contradic�ie cu 
pozi�ia unui cre�tin în lumea aceasta. Necredincio�ii nu pot în�elege, când un muncitor 
credincios, din acelea�i motive, nu vrea s� devin� membru unui sindicat. Aceasta va 
pricinui nerecunoa�tere, ceart� �i deseori pagube vizibile. Mul�i muncitori au fost da�i 
afar�, sau nu au putut ocupa anumite func�ii, în mod deosebit în Canada �i SUA, 
deoarece au vrut s� r�mân� credincio�i Domnului �i în aceast� privin��. În astfel de 
situa�ii, suferin�a pentru neprih�nire devine o chestiune foarte pip�ibil�. 
   Avem în privin�a aceasta un model minunat în Domnul Isus. El nu a fost lep�dat, 
maltratat �i r�stignit pentru c� a f�cut lucruri rele, ci pentru c� a fost bun �i nu a vrut 
s� participe la planurile conduc�torilor poporului. Via�a Lui des�vâr�it� a convins pe 
iudei de starea lor. �i El, cu toate c� era plin de har, nu a t�cut, atunci când drepturile 
lui Dumnezeu trebuiau ap�rate. 
   Dar de aceste suferin�e este legat� „fericirea” (Matei 5, 10). Domnul a f�cut deja 
cunoscut aceasta r�m��i�ei iudaice, atunci când a devenit clar, c� poporul nu voia s�-L 
primeasc�. Cât de mult se potrive�te aici, unde apostolul scrie la aceea�i r�m��i��, 
dup� ce Domnul a fost definitiv respins. 
   Domnul nume�te patru lucruri, care stau în leg�tur� cu neprih�nirea, într-o lume, în 
care El este lep�dat. Ferice de cei s�raci în duh, de cei întrista�i, de cei blânzi. Dar apoi 
se spune: »Ferice de cei fl�mânzi �i înseta�i dup� neprih�nire, c�ci ei vor fi s�tura�i« 
(Matei 5, 3-6). Vedem aici ac�iunea sentimentelor spirituale, dorin�a puternic� dup� 
ceea ce este în concordan�� cu Dumnezeu �i ap�r� voia lui Dumnezeu. Domnul 
continu� apoi: »Ferice de cei prigoni�i din pricina neprih�nirii.« Nu privi la oamenii, 
care te prigonesc, ci la motivul pentru care e�ti prigonit! Dac� are loc, pentru c� dore�ti 
s� fi g�sit în ascultare fa�� de voia lui Dumnezeu, atunci e�ti fericit. Te temi s� 
p�c�tuie�ti? Suferi din pricina aceasta? Ferice de tine! 
   Vedem din aceasta totodat�, c�  suferin�ele pentru neprih�nire, în realitate nu sunt o 
excep�ie de la regulile domniei morale a lui Dumnezeu: c� nimeni nu va face r�u 
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aceluia, care este plin de râvn� pentru bine. În realitate este numai binecuvântare. S-ar 
putea s� aibe loc o pierdere a bunurilor p�mânte�ti din cauza aceasta, a acelora, care 
de fapt nu apar�in cre�tinilor. Dar aceasta are loc, ca tocmai prin aceasta s� se 
înmul�easc� adev�rata noastr� parte. Pierdem ceva din lucrurile materiale, ca s� 
primim în schimb lucruri spirituale, pierdem lucrurile trec�toare, ca s� primim pe cele 
ve�nice. Cât de des nu a înmul�it Domnul chiar �i lucrurile p�mânte�ti, pe care le-am 
pierdut. »Adev�rat v� spun, c� nu este nimeni, care s� fi l�sat cas�, sau fra�i, sau 
surori, sau tat�, sau mam�, sau nevast�, sau copii, sau holde, pentru Mine �i pentru 
Evanghelie, �i s� nu primeasc� acum, în veacul acesta, de o sut� de ori mai mult: case, 
fra�i, surori, mame, copii �i holde, împreun� cu prigoniri, iar în veacul viitor, via�a 
ve�nic�« (Marcu 10, 29-30, Luca 18, 29). 
   Cuvintele »N-ave�i nicio team� de ei, �i nu v� tulbura�i! Ci sfin�i�i în inimile voastre pe 
Hristos ca Domn« sunt iar��i o redare liber� din Vechiul Testament (Isaia 8, 12-13). 
Unii cred, c� din context s-ar putea deduce, c� noi nu trebuie s� ne l�s�m înfrica�i de 
du�mani. Dar dup� p�rerea mea, nu acesta este în�elesul cel mai potrivit al textului 
însu�i, �i cu atât mai pu�in în contextul în care stau aceste cuvinte. Compararea cu 
Isaia 8 face mult mai clar, c� nu acesta este în�elesul. Eu în�eleg, c� noi nu trebuie s� 
avem teama pe care o au du�manii credincio�ilor. 
   Puterea r�ului lucreaz� înc� pe p�mânt; satana este prin�ul lumii acesteia. To�i care 
lucreaz� prin aceast� putere, sunt du�manii celor credincio�i, dar ei în�i�i ac�ioneaz� 
sub influen�a fricii, pe care satana le-o insufl�. Ei se tem de lucrurile din jurul lor, de 
lucrurile care vor veni, de urm�rile faptelor lor �i de consecin�ele lucrurilor pe care nu 
le fac. Satana domne�te insuflând fric� (Evrei 2, 15). Aceasta este valabil în mod 
deosebit pentru iudeii afla�i sub judecata lui Dumnezeu. »În inima acelora dintre voi 
care vor mai r�mânea în via��, în �ara vr�jma�ilor lor, voi b�ga frica; �i îi va urm�ri 
pân� �i fo�netul unei frunze suflate de vânt; vor fugi ca de sabie, �i vor c�dea f�r� s� fie 
urm�ri�i« (Levitic 26, 36). - »Între aceste neamuri, nu vei fi lini�tit, �i nu vei avea un loc 
de odihn� pentru talpa picioarelor tale. Domnul î�i va face inima fricoas�, ochii lâncezi, 
�i sufletul îndurerat. Via�a î�i va sta nehot�rât� înainte, vei tremura zi �i noapte, nu vei 
fi sigur de via�a ta« (Deuteronom  28, 65-66). 
   Credincio�ii, c�rora le-a scris Petru, înainte de întoarcerea lor la Domnul, apar�ineau 
acestor iudei afla�i sub judecat�. Dar ei au auzit vocea Domnului Isus, care zicea: 
»Veni�i la Mine, to�i cei trudi�i �i împov�ra�i, �i Eu v� voi da odihn�« (Matei 11, 28). 
Când au venit la El, ei au g�sit nu numai odihn� pentru con�tiin�a lor, ci �i odihna Lui, 
odihna pe care El o avea în lucrurile zilnice ale vie�ii Sale pe p�mânt (Ioan 14, 27). El a 
putut s� zic� c�tre Dumnezeul S�u: »�tiam c� totdeauna M� ascul�i« (Ioan 11, 42). 
Deoarece ei au cunoscut lucrarea Lui �i au crezut-o, con�tiin�a lor a fost cur��it� (Evrei 
9, 14), �i Duhul Sfânt a pecetluit credin�a, a�a c� ei au fost adu�i acum la libertate �i 
putere spiritual� (Efeseni 1, 7 �i 13, Evrei 10, 14). Dragostea lui Dumnezeu a fost 
turnat� în inimile lor, prin Duhul Sfânt care le-a fost dat (Romani 5, 5) �i în felul 
acesta, acum �tiau c� toate lucrurile lucreaz� împreun� spre bine, deoarece Trinitatea 
era pentru ei (Romani 8, 28-39). 
   Dac� trebuiau s� sufere din pricina neprih�nirii, nu trebuiau s� se team� din cauza 
aceasta de urm�rile faptelor lor, de care aveau parte cei necredincio�i. Cei necredincio�i 
se tem atât din cauza faptelor lor proprii, cât �i din cauza faptelor altora. Ei nu pot 
în�elege, c� cei credincio�i nu cunosc astfel de fric�. De aceea vreau s� le fac� fric� de 
urm�rile care rezult� din faptul c� se fac cheza�i pentru neprih�nire �i pentru 
drepturile Domnului. Dar teama de urm�rile ascult�rii de Domnul – de urm�rile 
p�str�rii drepturilor Sale – este necredin��. Dac� d�m Domnului locul S�u în inimile 
noastre, atunci nu mai este loc pentru frica, pe care du�manul vrea s-o insufle. Dac� 
inima este con�tient� de prezen�a lui Dumnezeu, nu se poate teme de puterea 
du�manului! Acesta este secretul libert��ii �i p�cii, atunci când te declari de partea 
Domnului – nu numai în cuvinte, ci în toate faptele noastre �i în toat� via�a noastr�. 
   Isaia spune în continuare: »Sfin�i�i îns� pe Domnul o�tirilor. De El s� v� teme�i �i s� 
v� înfrico�a�i. �i atunci El va fi un loca� sfânt.« (Isaia 8, 13-14). Apostolul Petru nu 
repet� aceasta. El le-a atras deja aten�ia asupra acestui fapt (capitolul 2, 15-17). 
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Domnul Însu�i a spus: »Nu v� teme�i de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide 
sufletul: ci teme�i-v� mai degrab� de Cel ce poate s� piard� �i sufletul �i trupul în 
gheen�« (Matei 10, 28). Ce trebuie s� facem noi, atunci când suferim din cauza 
drepturilor Domnului? »Sfin�i�i în inimile voastre pe Hristos ca Domn!« Suferin�a ne 
aduce pu�in mai aproape de Dumnezeu, de El, care vrea s� fie Loca�ul nostru sfânt. 
Presiunea exercitat� din afar� aduce pe credincios în Locul Sfânt al prezen�ei divine. �i 
a�a cum vom vedea imediat, el iese de acolo cu bucurie deplin� pentru inim� �i 
con�tiin��, ca s� dea tuturor, cu blânde�e, socoteal� de n�dejdea care este în el.  
   În Isaia 8 se spune »Domnul o�tirilor«. Petru preia aceste cuvinte, dar în privin�a 
aceasta vrea s� spun�, c� Domnul Isus este Hristosul, Jehova al o�tirilor. Lipsa 
articolului la cuvântul »Domnul« confirm� c� aici este vorba de Iehova, adic�, c� 
Domnul Isus este Dumnezeu. El, Cel uns de Dumnezeu (Hristosul), este Iehova al 
o�tirilor. Pe El trebuie s�-L sfin�im noi în inimile noastre. �tim c� „a sfin�i” înseamn� „a 
pune deoparte”. Domnul, Dumnezeu, trebuie s� aib� adev�ratul lui loc în inima mea, în 
sentimentele mele. Dac� Îl onor�m �i Îl m�rturisim numai în exterior, aceasta nu este 
pl�cut lui Dumnezeu �i este o curs� pentru noi în�ine. El trebuie s� aib� pozi�ia sfânt�, 
care I se cuvine ca Domn, adic�, inima noastr� trebuie s� Îi apar�in� în totalitate, c�ci 
El acest drept ca Domn. 
   Inima vorbe�te de dragostea noastr�, de sentimentele noastre. Deci aici nu este vorba 
de cunoa�terea pe care o avem cu privire la pozi�ia care se cuvine lui Hristos, ci de 
pozi�ia pe care El o ocup� în dragostea noastr�, în inimile noastre. De la creaturi se 
cere: »S� iube�ti pe Domnul, Dumnezeul t�u, cu toat� inima ta, cu tot sufletul t�u �i 
cu toat� puterea ta« (Deuteronom 6, 5). Dac� Domnului ca Creator I se cuvine acest loc 
în sentimentele oric�rui om, cu cât mai mult atunci ca Mântuitor. »Iubim, pentru c� El 
ne-a iubit mai întâi« (1 Ioan 4, 19). El este »Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit �i S-a dat 
pe Sine pentru mine« (Galateni 2, 20). 
   Dar atunci când El ocup� inima noastr� în totalitate, atunci în ea nu mai este niciun 
loc pentru lucrurile care nu se potrivesc Lui. Atunci ea este umplut� complet cu 
dragostea �i sfin�enia lui Dumnezeu. Atunci avem grij�, ca Numele �i lucrarea Lui s� 
nu fie dezonorate prin noi. Dar totodat�, noi vom fi sprijini�i atunci de mâna puternic�, 
care guverneaz� peste toate de pe tronul Tat�lui. Noi am fost str�muta�i în Împ�r��ia 
Fiului dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1, 12)! Unde este inima, în care Domnul Î�i 
ocup� locul pe deplin în dragoste �i putere, care se p�streaz� exclusiv pentru El, nu 
numai în lucrare, ci �i în sentimente? Tot ce este în lume, toate pl�cerile oferite de ea, 
toate lucrurile ei de�erte, r�pesc slava lui Dumnezeu din noi (1 Ioan 2, 16). Aceasta este 
cauza sl�biciunilor noastre, c�ci Hristos nu este atunci sfin�it în inimile noastre ca 
Domn. 
   Putem spune c� Domnul a avut ast�zi, ieri, alalt�ieri, adev�ratul Lui loc în inimile 
noastre? Care este urmarea, dac� trebuie s� spunem „nu!”? Trecem mai departe, f�r� 
s� ne gândim la aceasta? Urmarea va fi sl�biciune. Ar trebui s� sim�im cu con�tiin�a 
tulburat� �i s� m�rturisim Domnului, recunoscând-o ca vin� a noastr�. Atunci El ne va 
da putere de m�rturie. Locul judec��ii de sine este locul unde se realizeaz� 
neprih�nirea. 
    


