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Capitolul 3 versetele 15b �i 16: Fi�i totdeauna gata s� r�spunde�i oricui v� cere 
socoteal� de n�dejdea care este în voi; dar cu blânde�e �i team�, având un cuget 
curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastr� bun� în Hristos, s� r�mân� de 
ru�ine tocmai în lucrurile în care v� vorbesc de r�u. 
 
   Ce pozi�ie minunat� avem noi! Presiunea exercitat� din afar� îl face pe cre�tin s� 
intre în Locul Sfânt al prezen�ei divine. El iese de acolo având pacea deplin� a 
con�tiin�ei, ca s� r�spund� la orice întrebare cu blânde�e �i team�, fiind blând în 
comportare �i plin de respect fa�� de Dumnezeu �i oameni �i având totdeauna o 
con�tiin�� bun�. 
   Aceasta este taina libert��ii �i p�cii, atunci când recunoa�tem autoritatea lui Hristos. 
Uneltele vr�jma�ului încearc� s� ne reduc� la t�cere �i s� ne z�p�ceasc� cu arogan�a 
lor; dar con�tien�a prezen�ei lui Dumnezeu face f�r� efect toate ac�iunile lor: în timp ce 
ne odihnim în puterea prezen�ei Lui, suntem gata s� r�spundem f�r� arogan�� oricui, 
care ne întreab� de fundamentul n�dejdii noastre, cu blânde�e �i team� sfânt�. 
   Cuvântul grecesc pentru „a r�spunde” (apo-logia) era o expresie folosit� de avoca�i la 
judecat� în discursurile de ap�rare. În Noul Testament se întâlne�te: Faptele 
Apostolilor 22, 1, 25; 1 Corinteni 9, 3; 2 Corinteni 7, 11; Filipeni 1, 7 �i 16; 2 Timotei 4, 
16 �i aici. Locurile amintite permit s� se recunoasc� în�elesul. Este vorba de ap�rare, 
de îndrept��ire. Petru se gânde�te deci la o îndrept��ire de ap�rare a revel�rilor vie�ii 
credinciosului, care vor avea loc în viitor – cu privire la n�dejdea care este în noi. 
   Cuvântul grecesc pentru „socoteal�” (logos) înseamn� atât „dovedire” cât �i 
„r�spuns”. Se mai întâlne�te �i în Matei 12, 36, Luca 16, 2, Faptele Apostolilor 19, 40 �i 
1 Petru 4, 5. Acest „a cere socoteal�” este o întrebare care necesit� o ap�rare de 
îndrept��ire (justificare) (apo-logia). Petru îndeamn� s� d�m socoteal�, nu de bun� voie, 
ci „s� fim gata” s� d�m r�spuns oricui ne pune aceast� întrebare. Pentru a putea face 
aceasta, nu trebuie s� fim nesocoti�i, ci trebuie s� tr�im con�tien�i. Trebuie s� ne fie 
clar, care este adev�rata parte a cre�tinilor. Dac� nu suntem a�a, nu vom putea în 
orice moment »s� d�m socoteal�« oamenilor du�m�no�i, c�ci din context rezult�, dup� 
p�rerea mea, c� aici este vorba în primul rând de comportarea noastr� fa�� de 
du�mani. Mai întâi aceasta este valabil fa�� de instan�ele judec�tore�ti, în timpurile de 
prigoan�; dar în afar� de aceasta, fa�� de to�i oamenii. Luca 16, 2 ne d� un tablou clar 
în privin�a aceasta. Administratorul a fost acuzat c� risipe�te averea st�pânului 
s�u,care i-a zis: »D�-�i socoteala (logos) de ispr�vnicia ta«. Administratorul trebuia s� 
r�spund� cu „socoteala”, o apo-logia. 
   Dar dac� noi am sfin�it pe Hristos în inimile noastre ca Domn, ce fundament putem 
s� oferim pentru n�dejdea care este în noi! Dac� El este subiectul întregii noastre inimi, 
al întregii noastre vie�i, atunci ne va merge ca �i fiilor lui Core, care au r�spuns cu o 
cântare de dragoste: »Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inim�, �i zic: „Lucrarea 
mea de laud� este pentru Împ�ratul!” Ca pana unui scriitor iscusit s�-mi fie limba! Tu 
e�ti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele Tale; de aceea Te-a 
binecuvântat Dumnezeu pe vecie. ... « 
   »Ascult�, fiic�, vezi �i pleac�-�i urechea; uit� pe poporul t�u �i casa tat�lui t�u! �i 
atunci Împ�ratul î�i va pofti frumuse�ea. �i fiindc� este Domnul t�u, adu-I 
închin�ciunile tale.« (Psalmul 45). Tot a�a r�spunde �i mireasa în Cântarea Cânt�rilor 
la întrebarea, »ce are Iubitul t�u mai mult decât altul?«: »Iubitul meu este alb �i rumen, 
deosebindu-Se din zece mii. Cerul gurii Lui este numai dulcea�� �i toat� fiin�a Lui este 
plin� de farmec« (Cântarea Cânt�rilor 5, 9,16). 
   Dac� r�m��i�a credincioas� din Israel va vorbi în curând în felul acesta Domnului – 
c�ci aceasta este prezentat profetic în Psalmul 45 �i în Cântarea Cânt�rilor – cum Îi va 
vorbi atunci inima noastr�, dac� este complet umplut� de El! Noi am fost adu�i mult 
mai aproape de El �i Îl cunoa�tem mult mai mult decât r�m��i�a din Israel! Ce 
„responsabilitate” avem noi ca �i creaturi ale Lui. Ce poate s� dea inimii omului, da, 
inimii lui Dumnezeu, mai mult� satisfac�ie, decât Domnul Isus �i lucrarea Sa de 
r�scump�rare? Noi am primit îndrept��irea în El; da, noi suntem în El neprih�nirea lui 
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Dumnezeu (2 Corinteni 5, 21, 1 Corinteni 1, 30) �i, prin Duhul, a�tept�m prin credin�� 
n�dejdea neprih�nirii (Galateni 5, 5), aceasta este slava cereasc� împreun� cu Hristos. 
   P�gânii din toat� provincia �tiau c� cei din Tesalonic, care s-au întors la Dumnezeu, 
s-au întors de la idoli la Dumnezeu, ca s� slujeasc� Dumnezeului viu �i adev�rat �i s� 
a�tepte pe Fiul S�u din ceruri (1 Tesaloniceni 2, 13). Ei a�teptau »fericita noastr� 
n�dejde �i ar�tarea slavei marelui nostru Dumnezeu �i Mântuitor Isus Hristos. El 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, 13-14). 
   �i acela�i apostol îndeamn�: »S� �inem f�r� �ov�ire la m�rturisirea n�dejdii noastre, 
c�ci credincios este Cel ce a f�cut f�g�duin�a« (Evrei 10, 23). �i Petru a scris despre 
n�dejdea vie, despre mo�tenirea nestric�cioas� �i neîntinat�, p�strat� în ceruri pentru 
noi, �i despre mântuirea care este gata s� se arate (capitolul 1, 3-5). 
   Dar noi am v�zut, c� noi trebuie s� sfin�im pe Hristos ca Domn în inimile noastre. 
Atunci El va fi principiul întregii noastre vie�i practice; c�ci atunci tot ce vom face �i ce 
nu vom face, deci tot ce lumea vede la noi, se va întemeia pe voin�a Sa �i pe ascultarea 
noastr� de El. Atunci n�dejdea noastr� va fi n�dejdea acelui timp, când orice genunchi, 
al celor din ceruri, de pe p�mânt �i de sub p�mânt, se va pleca înaintea Lui �i orice 
limb� va m�rturisi c� Isus Hristos este Domnul, spre glorificarea lui Dumnezeu Tat�l 
(Filipeni 2, 9-11). Un principiu care str�bate Scriptura arat� c� m�rturisirea noastr� c� 
suntem pentru Domnul este m�rturisirea autorit��ii Sale (Romani 10, 9). 
   Aceasta arat� clar de ce noi trebuie s� fim gata s� d�m socoteal� oricui despre 
n�dejdea care este în noi; c�ci Hristos nu este în leg�tur� numai cu cei credincio�i. El 
este capul oric�rui b�rbat (1 Corinteni 11, 3). El nu a cump�rat numai comoara din 
�arin�, ci toat� �arina, �i �arina este lumea (Matei 13, 38 �i 44). Tat�l I-a dat putere 
peste orice f�ptur� (Ioan 17, 2). De aceea în curând orice limb� va m�rturisi c� El este 
Domnul �i orice genunchi se va pleca înaintea Lui. De aceea se spune despre înv���torii 
fal�i, c� ei »se leap�d� de St�pânul (despotes), care i-a r�scump�rat«, �i c� ei 
»t�g�duiesc pe singurul nostru St�pân (despotes) �i Domn (Kyrios) Isus Hristos« (2 
Petru 2, 1, Iuda 4). 
   Un despot (st�pân) este st�pân peste sclavii pe care i-a cump�rat �i de care poate 
dispune în ceea ce prive�te trupul �i via�a. Cuvântul nostru despot deriv� de aici. 
   Deci orice om de pe p�mânt este obligat s�-I slujeasc� �i s� fie ascult�tor de El. 
Niciun necredincios nu face aceasta (Romani 3, 12). Dar dac� în „responsabilitatea” 
noastr� fa�� de El spunem c� El este Domnul nostru �i c� noi din ascultare fa�� de El 
ac�ion�m �i tr�im via�a în felul acesta, �i Îl a�tept�m din cer ca Domn, înaintea c�ruia 
se va pleca orice genunchi, atunci aceasta este o m�rturie puternic� pentru con�tiin�a 
lor cu privire la ceea ce deja acum este datoria lor. 
   Petru nu scrie aici despre evangheliz�ri, ci despre m�rturia gurii noastre despre ce 
trebuie s� se vad� în via�a noastr�: c� noi nu suntem pentru noi în�ine, ci am fost 
cump�ra�i cu un pre� (1 Corinteni 6, 20) �i deci nu mai avem voin�� proprie, ci facem 
numai ce ne încredin�eaz� Domnul s� facem. 
   Dar Scriptura ne spune nu numai ce trebuie s� facem, ci �i cum trebuie s� facem �i 
în ce duh s� facem. Noi trebuie s� depunem m�rturie »cu blânde�e �i cu team�«. 
M�rturia despre Acela care este blând �i smerit cu inima (Matei 11, 29), �i despre harul 
care, pe noi p�c�to�ii s�rmani �i pierdu�i, ne-a adus într-o pozi�ie a�a de minunat� �i 
ne-a dat o n�dejde a�a de minunat�, trebuie s� fie blând�, dac� se vrea s� nu fie în 
total� contradic�ie cu m�rturisirea. Dar m�rturia trebuie depus� �i cu team� – este de 
la sine în�eles c� nu cu team� de oameni, ci de Dumnezeu �i cu teama de a nu prezenta 
gre�it pe Dumnezeul oric�rui har (capitolul 5, 10). Ea vine din neîncrederea în sine 
însu�i, �i pentru c� �tim cât de pu�in realiz�m practic m�rturisirea noastr�. Con�inutul 
m�rturisirii nu trebuie redus prin felul în care facem m�rturisirea. Inima omeneasc� 
încearc� sub influen�a satanei s� apuce tot ce îi ajut� s� se ascund� de m�rturia lui 
Dumnezeu cu privire la vinov��ia ei fa�� de El. 
   Responsabilitatea noastr� trebuie s� fie înso�it� de o con�tiin�� bun�. Dac� nu o am, 
nu voi putea s� r�mân în picioare, nici înaintea lui satan �i nici înaintea oamenilor. Voi 
fi total lipsit de putere. Putem s� mergem înaintea lui Dumnezeu cu o con�tiin�� rea �i 
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s� m�rturisim ce nu este bine (1 Ioan 1, 9). Vom avea parte atunci de îndurarea Lui, 
prin aceea c� El ne va ierta ce nu este bine. Harul S�u ne va d�rui din nou certitudinea 
cur��irii �i iert�rii noastre. Dar atâta timp cât vom avea o con�tiin�� rea, ne vom teme 
de du�man �i nu ne vom putea împotrivi lui. Ne vom teme de r�utatea lui, deoarece am 
pierdut con�tien�a apropierii lui Dumnezeu �i a puterii Lui. Dar dac� vom umbla 
înaintea fe�ei lui Dumnezeu �i am sfin�it cu adev�rat pe Hristos în inimile noastre ca 
Domn, atunci nu ne vom teme de nimic, deoarece inima noastr� este liber�. Nu va 
trebui s� ne mai gândim la noi în�ine, ci ne vom putea preocupa numai cu Dumnezeu. 
Vom avea deplin� îndr�zneal� s� d�m socoteal� de n�dejdea care este în noi �i aceia, 
înaintea c�rora d�m socoteal�, nu vor putea s� resping� m�rturia noastr�, din cauz� 
c� v�d lucruri gre�ite la noi. 
   Apostolul Pavel a spus: »De aceea m� silesc s� am totdeauna un cuget curat înaintea 
lui Dumnezeu �i înaintea oamenilor« (Faptele Apostolilor 24, 16). Scutul credin�ei este 
încrederea în Dumnezeu, dar plato�a neprih�nirii este con�tien�a practic�, c� nu am 
f�cut nimic împotriva voii Domnului Isus, sau am f�cut ceva la care oamenii ar putea 
ar�ta cu degetul (Efeseni 6, 14). 
   Ultima parte a versetului 16 este aproape identic� cu capitolul 2 versetul 12. În unele 
manuscrise nu se g�sesc cuvintele „f�c�tori de rele”. Cu toate c� ele se întâlnesc în cele 
mai multe �i mai importante manuscrise, mul�i gândesc c� ini�ial nu au fost, ci au fost 
introduse ulterior, ca s� adapteze versetul la versetul 12 din capitolul 2. În�elesul 
versetului nu se schimb� îns� prin aceasta. 
   Un cre�tin, care merge pe drumul s�u cu Domnul �i depune cu bucurie m�rturie, va 
fi un ghimpe pentru cei necredincio�i. Ei nu pot în�elege izvorul vie�ii lui �i multe, din 
ce el spune �i face, îi condamn�. În felul acesta vor încerca s� se scuze �i s�-�i 
lini�teasc� con�tiin�a, acuzând pe nedrept pe cre�tin �i afirmând chiar, c� el face 
lucruri rele pe ascuns (capitolul 4, 4). �tim de ce este în stare inima omeneasc�. Am 
aflat din p�cate la noi în�ine. 
   Dar dac� mergem pe drumul nostru în ascultare de Domnul, învinuirile lor rele nu 
vor deveni niciodat� realitate. În felul acesta împotrivitorii se vor face de ru�ine, dac� 
batjocoresc pe aceia în a c�ror comportare nu este nimic r�u �i nu pot fi învinui�i de 
nimic. Aceste batjocori vor fi spre propria lor ru�ine, c�ci vor fi descoperi�i ca 
batjocoritori. În afar� de aceasta, tocmai lucrurile de care ne batjocoresc vor vorbi 
con�tiin�ei lor �i îi va reduce la t�cere. Vezi �i studiul de la capitolul 2, 12, 15 �i 16. 
 
 
Capitolul 3 versetul 17: C�ci este mai bine, dac� a�a este voia lui Dumnezeu, s� 
suferi�i pentru c� face�i binele decât pentru c� face�i r�ul! 
 
 
   Cuvântul »c�ci« leag� aceast� fraz� cu »cuget curat« �i cu ce urmeaz� în versetul 16. 
Dac� nu avem o con�tiin�� curat�, trebuie s� suferim. Oamenii vor vorbi despre 
lucrurile gre�ite, pe care le-am f�cut, �i probabil vom fi chiar pedepsi�i de autoritate. 
Dar în afar� de aceasta, Dumnezeu, în guvernarea Lui, va fi împotriva noastr� 
(capitolul 3, 12b). 
   Este bine s� suferim, dac� am f�cut r�ul. Cât de mul�umitori ar trebui s� fim c� 
Dumnezeu nu ne p�r�se�te atunci când ne abatem de la El, c� El permite s� suport�m 
consecin�ele nebuniei noastre, ca astfel s� înv���m ce este nebunia. În suferin�ele pe 
care le îndur�m pentru c� facem r�ul este inclus� o disciplinare (Proverbe 19, 25, 
Psalmul 119, 67) care duce la refacere, la vindecare, dar nu este nicio onoare în ele. 
   Este mult mai bine s� suferim pentru c� facem ce este bine. Atunci duhul slavei �i 
Duhul lui Dumnezeu se odihne�te peste noi (capitolul 4, 14) �i Hristos, marele model în 
suferin�a pentru a face bine, va fi v�zut în noi. Timpul, în care st� expresia pentru „a 
face binele” în limba greac� (participiu prezent) arat� o ac�iune de durat�. 
   Tr�im într-o lume, care s-a dep�rtat de Dumnezeu, �i care se compune din oameni cu 
natur� p�c�toas�, care sunt în rebeliune fa�� de Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, 
satan este dumnezeul acestei lumi (Ioan 12, 31) �i dumnezeul acestui timp (2 Corinteni 
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4, 4), iar noi, ca cre�tini, am fost sco�i de Hristos din aceast� actual� lume rea 
(Galateni 1, 4). Noi suntem înc� în lume, în timp ce nu suntem din lume (Ioan 17, 15). 
Noi ne-am întors la Dumnezeu, ca s� slujim Dumnezeului cel viu (1 Tesaloniceni 1, 9) 
�i am recunoscut pe Domnul Isus ca Domn �i L-am primit în vie�ile noastre. Tr�im în 
mijlocul oamenilor, care sunt mor�i în f�r�delegile �i p�catele lor, în care ei umbl� 
potrivit cu umblarea lumii acesteia, dup� domnul puterii v�zduhului, a duhului care 
lucreaz� acum în fiii neascult�rii (Efeseni 2, 1-3). 
   Cum ar putea s� fie altfel, decât c� prin�ul lumii acesteia ne ur��te, �i tot a�a ur��te 
pe supu�ii s�i. Voin�a lui Dumnezeu, împotriva c�reia ei se r�scoal�, este punctul de 
plecare al vie�ii noastre practice �i în felul acesta noi suntem spini în carnea 
convie�uirii umane. Dac� Dumnezeu nu ar interveni, to�i credincio�ii ar fi nimici�i, tot 
a�a cum au omorât �i pe Domnul. Cu cât vom st�rui mai mult în „a face ce este bine”, 
adic� în ascultarea de Hristos, cu atât mai mult satan �i cei ce sunt ai lui ne vor urî. 
   Dar noi suntem siguri, c� nimeni nu ne va putea face ceva, dac� Dumnezeu nu ar 
permite. Satan �tie aceasta. Îns� uneori Dumnezeu permite ca noi s� suferim (Iov 1, 9-
11). Nu totdeauna este îns� a�a, dup� cum se poate recunoa�te din cuvântul »dac�«. 
Dar în dragostea �i în�elepciunea Sa, Dumnezeu permite uneori. Vedem aceasta la Iov. 
Dumnezeu Însu�i face pe satan atent cu privire la Iov �i îi permite s� fac� pe Iov s� 
sufere. �i care este rezultatul? Satan sufere o înfrângere ru�inoas�; Iov îl biruie�te. Ce 
onoare a fost aceasta pentru Iov! Cât de mult a fost Dumnezeu glorificat prin aceasta! 
�i Dumnezeu în în�elepciunea Sa face ca din suferin�a lui Iov s� se nasc� o mare 
binecuvântare (Iov 2, 3,10, Iov 42)! 
   Mai exist� un alt izvor al suferin�ei, din care fiecare credincios trebuie s� bea. 
Credinciosul a primit prin na�terea din nou o natur� nou� (Ioan 3, 5, 2 Petru 1, 4) �i ea 
trebuie s� tr�iasc� în atmosfera p�c�toas� a existen�ei umane, în care se vede 
pretutindeni p�catul �i urm�rile lui. Aceast� suferin�� o vedem în chip des�vâr�it la 
Domnul Isus, când Se plânge, c� El este asemenea unui pelican (o pas�re de ap�) în 
pustie �i asemenea unei p�s�ri singuratice pe acoperi� (Psalmul 102, 6-7). Dar aceasta 
este �i partea noastr�, chiar dac� noi nu o sim�im în aceia�i m�sur�, deoarece 
sim��mântul nostru s-a atrofiat prin p�rt��ia felurit� cu p�catul. Acestea sunt 
suferin�ele naturii noastre noi, care iau na�tere prin privirea, ascultarea �i tr�irea a tot 
felul de necur��ii �i atrocit��i ale p�catului �i a urm�rilor lui. 
 
 
Capitolul 3 versetul 18: Hristos, de asemenea, a suferit odat� pentru p�cate, El, 
Cel neprih�nit, pentru cei nelegiui�i, ca s� ne aduc� la Dumnezeu. El a fost 
omorât în trup, dar a fost înviat în duh. 
 
   Cuvântu. »de asemenea« leag� pe Hristos �i pe noi, care suferim. Dar este numit ca 
paralel� �i nu ca s� ne prezinte pe Hristos ca model, c� suferin�a pentru c� faci bine 
este mai bun� decât suferin�a pentru c� faci r�ul, a�a cum este interpretat de cele mai 
multe ori acest verset. Aici nu este vorba de suferin�a pentru c� faci binele, ci pentru 
r�u, pentru p�cat. �i ce for�� moral� se cuprinde în aceste cuvinte! 
   Oricine î�i d� seama, c� din punct de vedere moral este mai bine s� suferi pentru c� 
faci binele, decât pentru c� faci r�ul. Dar ce motiv ne d� Duhul Sfânt aici? În ceea ce 
ne prive�te pe noi credincio�ii, a fost misiunea lui Hristos, �i nu a noastr�, s� sufere 
pentru p�catele noastre. Noi trebuie s� suferim numai pentru neprih�nire, sau pentru 
Numele Domnului, dac� Dumnezeu în guvernarea Sa vrea. A fost exclusiv harul S�u �i 
slava Sa, s� poarte judecata lui Dumnezeu asupra p�catelor noastre. El a f�cut-o în 
chip des�vâr�it. El a purtat toat� judecata unui Dumnezeu sfânt, care nu cru�� 
p�catul, asupra p�catelor noastre �i aspra p�catului nostru – natura noastr� p�c�toas� 
-, �i aceasta cu inten�ia precis�, ca noi s� nu mai trebuiasc� s� suferim pentru ele. El a 
f�cut-o în chip des�vâr�it, nu a mai r�mas nimic de f�cut din partea noastr�. »C�ci 
printr-o singur� jertf� El a f�cut des�vâr�i�i pentru totdeauna pe cei ce sunt sfin�i�i« 
(Evrei 10, 14). El S-a ar�tat o singur� dat�, la sfâr�itul veacurilor, ca s� �tearg� p�catul 
prin jertfa Sa (Evrei 9, 26). 
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   Nu, El nu a suferit pentru propriile p�cate (1 Petru 2, 22). El a fost Cel neprih�nit (2 
Corinteni 5, 21, Faptele Apostolilor 3, 14). Lipsa articolului în limba greac� arat� c� 
accentul este pus „neprih�nit”. �i acest Neprih�nit a suferit pentru cei nelegiui�i. Nu au 
recunoscut con�tiin�e noastre, atunci când ne-am v�zut în lumina lui Dumnezeu, c� 
am fost nelegiui�i? Nimeni nu a putut s�-L urmeze în momentul când a purtat p�catele 
noastre în trupul S�u pe lemn �i acolo a întâmpinat pe Dumnezeu, care este un foc 
mistuitor (Evrei 12, 29) �i ur��te p�catul. Nu a fost în totul adev�rat cu privire la El: 
»Grozav lucru este s� cazi în mâinile Dumnezeului celui viu« (Evrei 10, 31)? 
   El a luat de bun� voie suferin�a asupra Sa, »ca s� ne aduc� la Dumnezeu«. 
Dumnezeu ne-a iubit; dar p�catele noastre au f�cut imposibil� p�rt��ia Lui cu noi  
(Isaia 59, 2). Noi am urât pe Dumnezeu �i de aceea a trebuit mai întâi s� fim împ�ca�i 
cu El (2 Corinteni 5, 20). Dar suferin�a lui Hristos a fost suficient� pentru starea 
noastr� �i a corespuns pe deplin cerin�elor sfin�eniei lui Dumnezeu. El a luat asupra Sa 
toate acele suferin�e îngrozitoare, ca s� ne aduc� la Dumnezeu. Nu nu trebuia numai 
s� nu mergem la pierzare, ci trebuia s� fim adu�i în prezen�a lui Dumnezeu, ca acolo s� 
savur�m tot ce se g�se�te în prezen�a lui Dumnezeu: mai mult chiar, s� savur�m pe 
Dumnezeu Însu�i. »Dumnezeu este lumin� �i în El nu este întuneric« (1 Ioan 1, 5). 
«Odinioar� era�i întuneric, dar acum sunte�i lumin� în Domnul« (Efeseni 5, 8). Noi am 
fost f�cu�i ap�i s� avem »parte de mo�tenirea sfin�ilor în lumin� ... am fost str�muta�i 
în Împ�r��ia Fiului dragostei Lui« (Coloseni 1, 12-13). Noi nu suntem înc� în cer, dar 
am fost f�cu�i des�vâr�it de demni s� intr�m în cer �i deci s� fim la Dumnezeu. Noi am 
fost »apropia�i« (Efeseni 2, 13). Noi am primit natura Sa, avem voie �i putem s� 
savur�m dragostea Sa, da, pe El Însu�i, c�ci Fiul L-a descoperit pe deplin, începând din 
momentul când era la sânul Tat�lui, ne-a descoperit izvorul dragostei, care curge din 
inima Tat�lui, unde ne-a adus (Ioan 1, 18). Aceasta va fi împlinit pe deplin, în în�elesul 
deplin al cuvântului, abia atunci când vom fi la Dumnezeu în locuin�a Sa, în casa 
Tat�lui (Ioan 14, 2). În principiu noi am fost deja acum adu�i la Dumnezeu, prin 
locuirea Duhului Sfânt în noi. El »r�mâne cu voi �i va fi în voi« (Ioan 14, 17). El este 
puterea divin� prin care noi st�m deja acum în leg�tur� vie cu cerul �i în felul acesta 
putem s� savur�m toate binecuvânt�rile cere�ti, da, pe Dumnezeu Însu�i (Ioan 4, 14, 
Ioan 7, 38). Aceasta este ce ne prezint� Ioan. Apostolul Pavel adaug�, c� pe baza 
lucr�rii Domnului Isus avem deja acum intrare liber� în Locul Preasfânt (Evrei 10, 19) 
�i în Hristos am fost  str�muta�i în locurile cere�ti (Efeseni 2, 6) �i prin credin�� putem 
deja acum s� lu�m în posesiune binecuvânt�rile cere�ti. Apostolul Petru ne-a spus deja 
c� noi suntem o preo�ie sfânt�, ca s� aducem jertfe duhovnice�ti (capitolul 2, 5). Nu 
mai exist� niciun preot între Dumnezeu �i noi (Ioan 16, 23). În cântarea lui Moise �i a 
copiilor lui Israel sunt prezentate ambele gânduri. 
   »Prin puterea Ta îl îndrep�i spre loca�ul sfin�eniei Tale.« 
   »Tu îi vei aduce ... în locul pe care l-ai preg�tit ca loca�, Doamne, la Templul, pe care 
mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne!« (Exod 15, 13 �i 17) Din aceasta rezult� 
înf�ptuirea practic�. Înainte ca s� avem ungerea Celui sfânt (1 Ioan 2, 20), deci Duhul 
Sfânt locuind în noi, nu cunoa�tem pe Dumnezeu ca Tat�. Dup� aceea îns�, Duhul 
m�rturise�te c� noi suntem copii ai lui Dumnezeu, �i noi spunem: »Ava, Tat�!« (Romani 
8, 16). Depinde îns� cât de mult realiz�m noi practic în inimile noastre, ce am g�sit în 
Ioan 4, Ioan 7 �i în Efeseni 2. 
   Cât de mult love�te acest argument al Duhului Sfânt, rostit prin Petru, inimile 
noastre! Dac� privim la suferin�a lui Hristos pentru p�catele noastre �i la �inta pe care 
a avut-o înaintea ochilor S�i în acele momente, devine foarte clar pentru noi, c� noi nu 
trebuie s� mai suferim pentru p�cat. Dac� acum mai p�c�tuim, aceasta ne 
îndep�rteaz� de prezen�a Tat�lui. �i în guvernarea lui Dumnezeu asupra p�mântului 
acesta va trebui s� suport�m judecata asupra p�catelor noastre devenite vizibil (1 
Corinteni 11, 30). Dar cât� dezonorare este pentru Acela care ne-a eliberat de puterea 
p�catului �i ne-a dat via�a Sa, ca natur� nou� a noastr�, �i a luat asupra Sa toat� 
suferin�a! Ce pre� a pl�tit El pentru aceasta! 
   În Levitic g�sim acelea�i gânduri în capitolele 4 la 6. Când un credincios, cineva din 
poporul lui Dumnezeu p�c�tuie�te, el trebuie s�-�i recunoasc� vina �i s� aduc� o jertf� 
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pentru vin� �i p�cat. Nu, sângele Domnului nu va fi stropit din nou peste el. Aceasta a 
avut loc odat� pentru totdeauna, atunci când �i-a g�sit sc�parea la Domnul. Dar el 
trebuie s� priveasc� înapoi la cruce, �i s� vad� toate suferin�ele Domnului pentru acest 
p�cat, pe care l-a s�vâr�it. Aceasta îl va face con�tient, cât de îngrozitor este p�catul. 
Numai atunci vom cunoa�te adev�ratul caracter îngrozitor al p�catului, când vom 
vedea cât de îngrozitoare a fost judecata lui Dumnezeu asupra p�catului �i cât de mult 
a suferit Domnul din cauza aceasta. Aceasta va face inimile noastre s� se smereasc� �i 
s� m�rturiseasc� vina �i dezaprobarea p�catului. 
   Suferin�a Domnului a avut deci ca �int�, s� ne aduc� pe noi la Dumnezeu. Apostolul 
descrie acum felul în care a avut loc aceasta. Este moartea �i învierea Domnului. 
Carnea �i sângele nu pot mo�teni Împ�r��ia lui Dumnezeu (1 Corinteni 15, 50). Noi 
trebuie s� intr�m în via�a de înviere prin moarte, care nu va mai putea fi atins� de 
moarte �i putrezire �i care este potrivit� pentru cer. Dar moartea este judecata lui 
Dumnezeu asupra p�catului. Hristos a trebuit deci s� treac� prin moarte pentru noi, ca 
astfel noi prin El s� putem trece prin moarte (Romani 6, 3-9). 
   �i El a trebuit s� învieze, ca prin aceasta, ca Cel înviat,  s� ne poat� da via�a Sa de 
înviere (capitolul 1, 3-4). Aceasta îl face pe apostolul Petru s� se gândeasc� totodat� la 
vina iudeilor necredincio�i �i la c�ile de guvernare ale lui Dumnezeu cu ei. În a doua sa 
scrisoare el va trata detaliat aceast� tem�, deoarece aceast� scrisoare are ca tem� c�ile 
de guvernare asupra r�ului. 
   Dar cu toate c� scrisoarea aceasta trateaz� c�ile guvern�rii divine cu privire la 
poporul lui Dumnezeu, el pune pe scurt �i cel�lalt punct în leg�tur� cu acesta. În ceea 
ce prive�te guvernarea lui Dumnezeu, iudeii au omorât pe Hristos. Cuvântul grecesc 
folosit pentru „omorât” nu înseamn� numai ucidere, ci o ucidere violent�. În Noul 
Testament se mai întâlne�te în Matei 10, 21; 26, 59; 27, 1; Marcu 13, 12b; 14, 55; Luca 
21, 16; Romani 7, 4; 8, 13, 36; 2 Corinteni 6, 9 �i aici. Din Matei 26 �i 27 �i din Marcu 
14, 55 vedem c� Petru folose�te acela�i cuvânt, care a fost folosit �i pentru planurile 
iudeilor. În ceea ce prive�te via�a natural� a Domnului ca Om pe p�mânt, ei L-au 
omorât. El a luat parte la carne �i la sânge (Evrei 2, 14) �i de aceea via�a Lui pe p�mânt 
este numit� »zilele vie�ii Sale p�mânte�ti« (Evrei 5, 7). Apostolul Pavel scrie: »Dac� am 
cunoscut pe Hristos în felul lumii (sau potrivit c�rnii), totu�i acum nu-L mai cunoa�tem 
în felul acesta« (2 Corinteni 5, 16). Cuvântul „carne” nu este înso�it de articol, ca s� 
redea caracterul mor�ii Domnului, tocmai cu privire la natura Sa omeneasc�. Dar 
Dumnezeu nu L-a l�sat pe Domnul în moarte. »Voi v-a�i lep�dat de Cel Sfânt �i 
Neprih�nit ... A�i omorât pe Domnul vie�ii, pe care Dumnezeu L-a înviat din mor�i; noi 
suntem martori ai Lui«, a m�rturisit Petru odinioar� înaintea mai marilor poporului 
(Faptele Apostolilor 3, 14-15). Pe când ei batjocoreau aceea�i Persoan� a lui Hristos cu 
cuvintele: »S-a încrezut în Dumnezeu; s�-L scape acum Dumnezeu, dac�-L iube�te. 
C�ci a zis: „Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!”« (Matei 27, 43; Luca 23, 35), Dumnezeu nu a 
r�spuns imediat, c�ci atunci noi nu am fi putut fi mântui�i. Dar dup� trei zile a 
r�spuns. El a înviat pe Domnul dintre mor�i �i I-a dat un loc la dreapta Sa, mai presus 
de orice domnie, de orice putere, �i a�a mai departe (Efeseni 1, 19-22). �i învierea a fost 
dovada c� Domnul a fost cu adev�rat Fiul lui Dumnezeu (Romani 1, 4). 
   Dar acest r�spuns al lui Dumnezeu �i pozi�ia actual� a Domnului este cunoscut� pe 
p�mânt numai prin m�rturia Duhului Sfânt. Cândva Îl vor vedea ochii tuturor, �i ai 
acelora care L-au str�puns (Romani 1, 4). Acum El trebuie crezut. De aceea scrie Petru: 
»... f�cut viu în Duhul«. 
   Vedem paralela din aceast� fraz�, pe care am putea-o probabil prezenta a�a: „Pe de o 
parte omorât în ceea ce prive�te carnea, iar pe de alt� parte f�cut viu în duhul”. 
Cuvântul „duhul” nu este înso�it de articol în textul original, prin aceasta ar�tându-se 
caracterul acestei învieri. Bineîn�eles, Duhul Sfânt a lucrat învierea (Romani 8, 11), dar 
aici se pune accentul mai mult pe caracterul învierii �i pe urm�rile ei. 
   Petru este deosebit de practic �i nu p�trunde în adâncimea faptelor, �i nici nu se 
ridic� la hot�rârile lui Dumnezeu. 
   Omorârea Domnului de c�tre iudei a avut drept urmare, faptul c� lucrarea Sa ca Om 
aici pe p�mânt, m�rturia Sa personal�, nemijlocit�, înaintea iudeilor (»în zilele vie�ii 
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Sale p�mânte�ti«) s-a terminat. Învierea nu a schimbat acest fapt. Cu toate c� ce a fost 
omorât, trupul Domnului, a fost f�cut viu, vechea stare nu a fost ref�cut�. Nimeni nu a 
v�zut învierea. 
   Niciun necredincios nu a mai v�zut pe Domnul dup� aceea, iar dintre cei credincio�i 
numai câ�iva, �i numai pentru momente scurte. �i Domnul nu a mai vorbit niciodat� 
direct celor necredincio�i, �i nici celor credincio�i (cu excep�ia acelora din timpul celor 
patruzeci de zile dup� înviere, �i lui Pavel, când s-a întors la Domnul), ci numai prin 
Duhul din cer. 
   Domnul a spus mai înainte ucenicilor S�i, c� El v-a pleca de la ei, dar nu-i va l�sa 
orfani. El va veni la ei în Duhul Sfânt, �i astfel ei Îl vor vedea prin puterea Duhului 
Sfânt (Ioan 14, 18). Din cer El veste�te numai pace, atât iudeilor, care erau aproape, 
cât �i na�iunilor, care erau departe (Efeseni 3, 17). Aceasta a f�cut-o nu cu vocea Lui 
omeneasc�; nu putea s� aibe loc în felul acesta din cer, ci prin Duhul Sfânt, pe care L-a 
trimis, ca Duhul s� m�rturiseasc� despre El (Ioan 15, 26; Ioan 16, 7-15). 
   Petru a scris deja, c� cei care au vestit Evanghelia, au f�cut-o prin Duhul (capitolul 1, 
10-12), �i el le-a amintit, c� Domnul a vorbit oamenilor în acela�i fel înainte de 
întruparea Lui. Dar acum revine la aceast� tem�, privind-o în contextul învierii. Avem 
aici opozi�ia (am putea spune �i paralela) dintre firea p�mânteasc� �i Duhul, a�a cum o 
avem �i în multe alte locuri (Galateni 5, 17). Numai c� Scriptura deseori nu arat� nicio 
opozi�ie absolut� (a�a cum este obi�nuit omul, din cauza capacit��ii lui limitate de 
gândire), ci cu în�elepciune divin� prezint� sub o alt� form� un alt aspect al adev�rului. 
A�a g�sim, de exemplu: »Care a fost dat din pricina f�r�delegilor noastre, �i a înviat din 
pricin� c� am fost socoti�i neprih�ni�i« (Romani 4, 25). Noi am fi probabil înclina�i s� 
punem pe aceea�i treapt� cele dou� p�r�i, deoarece în ambele se folosesc cuvintele »din 
pricin�« (dia cu acuzativ). Dar este clar c� în prima parte »din pricin�« (dia) arat� c� 
p�catele noastre au fost cauza pentru care Domnul a fost dat la moarte, în timp ce »din 
cauz�« din partea a doua arat� c� este cu privire la îndrept��irea noastr�, c� El a fost 
înviat, c�ci îndrept��irea nu poate fi desp�r�it� de credin�� (Romani 5, 1). 
   S� nu uit�m, c� felul de vorbire din limba greac� nu totdeauna corespunde cu felul 
nostru de vorbire. 
   Sunt mul�i, care spun, c� în loc de »în Duh« ar trebui tradus „duhul S�u”, ca �i cum 
aici ar fi vorba de duhul Domnului ca om. Dar aceasta este imposibil. Aceasta ar 
însemna, în primul rând, c� duhul Domnului, pe care El l-a încredin�at Tat�lui, a 
murit; c�ci ce se va face viu, va trebui mai înainte s� fi murit (Luca 23, 46, Luca 12, 45, 
Matei 10, 28); dar în afar� de aceasta, exist� o regul� fix� în Noul Testament, c� 
întotdeauna cuvântul „duh” (pneuma) este înso�it de articol, când este vorba de duhul 
omului ca obiect sau subiect al propozi�iei. În continuarea acestor cuvinte urmeaz� »în 
care«, ceea ce nu se poate referi la duhul omenesc, sau la natura divin� a Domnului. 
Cât de ciudat a fost pentru credincio�ii iudei, gândul la un Mesia care sufer�, omorât 
de poporul S�u, care nu a eliberat pe Israel de st�pânirea na�iunilor �i nu a guvernat 
cu putere �i cu slav�, ci dup� învierea Lui S-a în�l�at la cer �i de acolo a predicat, deci 
nefiind personal pe p�mânt, ci prin m�rturia oamenilor în puterea Duhului Sfânt. �i 
cât de greu a fost pentru ei s� în�eleag�, c� uciga�ii lui Mesia nu au fost judeca�i 
imediat de guvernarea lui Dumnezeu, ci în loc de aceasta au fost mereu în stare s� 
prigoneasc� pe to�i cei care credeau în Hristos, a�a c� ace�tia au trebuit s� sufere. 
Petru a cunoscut aceast� problem� �i revolta firii p�mânte�ti, din propria experien�� 
(Matei 16, 21-23). 
   Cât de mult au c�utat necredincio�ii iudei, care nu sim�eau p�catele lor �i nu se 
interesau de harul lui Dumnezeu descoperit în mântuirea prin sângele lui Isus, s� 
batjocoreasc� �i s� prigoneasc� pe fra�ii lor trupe�ti, care credeau în Hristos, care a 
murit, a înviat �i S-a în�l�at la cer. La aceasta s-a ad�ugat, c� num�rul celor care au 
crezut în Domnul era foarte redus în compara�ie cu marea mul�ime a poporului, care L-
a lep�dat. De aceea Petru aminte�te de cunoscuta istorie a potopului, în care el a�eaz� 
pe Hristos pe aceea�i treapt� cu Iehova. �i acolo Domnul a m�rturisit numai prin 
Duhul, care vorbea printr-un om, a�a cum Scriptura spune clar (Geneza 6, 3, 2 Petru 
3, 5), �i atunci Domnul a îndurat mult timp nelegiuirea oamenilor, ca s� le ofere ocazia 
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s� primeasc� calea salv�rii; dar cea mai mare parte din mul�imea oamenilor nu a vrut 
s� primeasc� m�rturia, a�a c� numai opt suflete au fost salvate. Dup� aceea a venit 
judecata, care nu a cru�at pe nimeni, cu toate c� îndelunga r�bdare a lui Dumnezeu a 
a�teptat 120 de ani. �i nu numai c� ei au murit atunci; ei sunt p�stra�i pentru 
judecata îngrozitoare (Luca 17, 26-27). Petru Îl urmeaz� aici pe Domnul Isus, care a 
oferit zilelor din timpul lui Noe înainte de potop acela�i caracter cu zilele Fiului Omului. 
   Ce îmb�rb�tare a fost aceasta pentru credincio�ii afla�i în suferin��; dar ce 
aten�ionare sever� pentru cei necredincio�i este inclus� în aceste cuvinte. C�ci în mod 
obi�nuit iudeii nu luau în considerare judecata mor�ilor (capitolul 4, 5), c�ci ei erau 
plini de râvn� pentru judecata celor vii (Matei 25, 31), despre care na�iunile nu �tiau 
nimic. 
 


