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Capitolul 5 versetul 1: Sf�tuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un 
prezbiter ca �i ei, un martor al patimilor lui Hristos, �i p�rta� al slavei 
care va fi descoperit�; 
 
   În limba greac� cuvântul »prezbiteri« („presbyteros”) nu este înso�it de articol, 
ceea ce vrea s� arate, c� aici nu este vorba în primul rând de o anumit� grup� 
de persoane, ci mai de grab� de fra�ii care poart� un anumit caracter (în acest 
caz, c� ei sunt înainta�i în vârst�). În�elesul devine clar din versetul 5: este 
vorba de fra�ii mai în vârst�, în opozi�ie cu fra�ii mai tineri („neoteroi”). 
   Cuvântul „presbyteros” („b�trâni”) înseamn� în mod normal „unul mai în 
vârst�”. Vezi de exemplul fiul „cel mai mare”, „b�trân”, „femeile b�trâne” (Luca 
15, 25, 1 Timotei 5, 1-2). Cuvântul se întâlne�te de aproximativ �aptezeci de ori 
în Noul Testament, dar probabil c� numai în urm�toarele locuri înseamn� 
func�ia de „b�trân”, deci o lucrare încredin�at� clar� �i personal: Faptele 
Apostolilor 14, 23; 20, 17; 1 Timotei 5, 17,19; Tit 1, 5. Clar este numai cu 
privire la primul �i ultimul loc din locurile citate! Celelalte trei locuri, în baza 
contextului în care stau, m� fac s� cred c� se refer� la func�ia de „b�trân”, dar 
nu se poate dovedi. 
   Oamenii b�trâni din Israel ocupau un loc de cinste, pe baza experien�ei lor 
(Exodul 4, 29; 24, 1,9; Proverbe 31,23). Compar� �i multele locuri din 
Evanghelii, în care se vorbe�te despre „b�trâni”. Deoarece aceasta era evident în 
concordan�� cu gândurile lui Dumnezeu, au fost acceptate �i de cre�tinii dintre 
iudei. Deci nu era vorba de o numire, sau ceva de felul acesta. Pe baza 
experien�ei lor în c�ile lui Dumnezeu �i în via�a Adun�rii, fra�ii în vârst� 
apar�ineau „b�trânilor”. A�a st� de exemplu în Faptele Apostolilor 15, 23 în cele 
mai vechi manuscrise: „Apostolii �i fra�ii cei mai în vârst� ...”, a�a c� aceia care 
în versetele 2, 4, 6 �i 22 sunt numi�i „b�trâni”, înseamn� „fra�ii mai în vârst�”. 
    Când s-a vestit Evanghelia p�gânilor �i au luat na�tere Adun�ri, desigur nu 
au fost imediat fra�i acolo, care s� fi avut ani mul�i de experien�� �i prin 
dovedirea practic� a în�elepciunii, autorit��ii morale a lor puteau s� fie 
„b�trâni”. Domnul a ajutat �i în aceste situa�ii �i a dat daruri de „conducere”, 
„cuvinte de în�elepciune” �i de „cârmuire” (1 Corinteni 12, 28; 1 Corinteni 12, 8; 
Romani 12, 8). Pe lâng� acestea a dat apostoli, care posedau capacitatea de 
diferen�iere, a�a c� ei au v�zut la cei întor�i de curând la Dumnezeu darurile �i 
starea spiritual� necesar� pentru aceast� lucrare (Faptele Apostolilor 14, 23). În 
afar� de aceasta ei au posedat autoritatea, ca oficial  s� numeasc� „b�trâni”, 
prin care ace�tia primeau autoritatea public�. Dac� apostolii în�i�i nu puteau 
s� fie într-un anumit loc, unde �tiau c� este necesar s� numeasc� acolo b�trâni, 
puteau s� trimit� pe altcineva acolo, despre care �tiau c� este dotat de Domnul 
în acest scop, ca s� numeasc� b�trâni (Tit 1, 5). Niciunde nu g�sim în 
Scriptur�, c� Adunarea îns��i, sau al�i b�trâni, aveau de a face cu aceast� 
numire. Este pe deplin explicabil, de ce era a�a. Autoritatea vine totdeauna de 
sus, �i niciodat� de jos. Principiul democratic, de a numi pe proprii purt�tori de 
autoritate este în total� contradic�ie cu gândurile lui Dumnezeu. Este în 
contradic�ie �i cu sine însu�i. Cineva, care este numit de mine, este în realitate 
sub mine, �i poate oricând s� fie dat jos de mine. El nu are nicio autoritate real� 
asupra mea! 
   Cu siguran�� �tim, c� numai în Listra, Iconium, Antiohia, Creta �i probabil în 
Efes �i Filipi au fost numi�i b�trâni (Faptele Apostolilor 14, 23; Tit 1, 5; 1 
Timotei 3; Filipeni 1, 1). În scrisorile adresate Corintenilor, singurele scrisori 
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adresate unei Adun�ri ca atare, �i în care este descris� detaliat ordinea în 
Adunare, ei nu sunt numi�i. În orice caz, nu exist� nici cea mai mic� posibilitate 
s� se recunoasc� c� existau b�trâni în mijlocul credincio�ilor dintre iudei. 
   Pe baza urm�toarelor puncte, cred c� este evident, c� Petru nu vorbe�te aici 
despre b�trâni „rândui�i”: 
1.  Deoarece el scrie credincio�ilor dintre iudei. 
2. Cuvântul „b�trâni” nu este înso�it de articol, prin aceasta accentul se pune 
mai mult pe caracteristica, pe ceea ce caracterizeaz� persoana, decât pe o 
anumit� grup� de persoane. 
3. Petru se nume�te pe sine însu�i »prezbiter ca �i ei«. Autoritatea apostolic� 
este îns� fundamental� �i suficient� peste toat� Adunarea. Autoritatea unui 
„b�trân” este numai local�, �i în afar� de aceasta este mult sub autoritatea unui 
apostol. Ea a fost rânduit� printr-un apostol sau printr-un autorizat al acestuia. 
De aceea era imposibil ca Petru s� ocupe oficial func�ia unui „b�trân”, dar el era 
un frate b�trân, cu toate c� era apostol. Acela�i lucru vedem la Ioan �i la Pavel, 
unde în toate cele trei locuri se folose�te acela�i cuvânt grecesc (2 Ioan 1; 3 Ioan 
1; Filimon 9). 
4. Versetul 5 arat� c� cuvântul „b�trâni” se folose�te aici în opozi�ie cu cuvântul 
„tineri”. A�a cum în capitolele anterioare Petru a grupat pe cei credincio�i în 
supu�i, slugi, femei, b�rba�i �i apoi îi cuprinde în cuvântul „to�i” (capitolul 3, 8), 
el îi vede aici cu privire la vârsta lor (spiritual�) în dou� grupe: b�trâni �i tineri. 
În versetul 5b îi cuprinde iar��i în cuvântul„to�i”. 
5. Petru vede pe b�trâni ca fiind o parte a turmei: »prezbiterii dintre voi« �i 
»turma lui Dumnezeu care este între voi«. Aceasta arat� mai mult spre 
conduc�torii din mijlocul credincio�ilor (aceia care au darul de conducere), 
decât la supraveghetori numi�i. Supraveghetorii stau deci deasupra �i în afara 
turmei! 
   Petru vrea s� aten�ioneze pe ace�ti b�trâni. Ca apostol are autoritatea deplin� 
s-o fac�; el poate chiar porunci. Dar a�a cum face Pavel �i Ioan, tot a�a �i el 
folose�te autoritatea sa oficial� numai dac� este absolut necesar. Aici el ocup�, 
pe cât este posibil, acela�i loc, pe care îl au aceia pe care el vrea s�-i sf�tuiasc�. 
El se nume�te »prezbiter ca �i ei, un martor al patimilor lui Hristos«. Harul 
renun�� cu pl�cere la pozi�ie �i la drepturi, dac� prin aceasta poate s� ating� 
mai repede �inta. Adev�rata lucrare se bazeaz� pe dragoste, chiar �i atunci când 
aceast� lucrare este o lucrare de conducere. Ce exemplu minunat vedem în 
privin�a aceasta la Domnul nostru! Ce putere �i ce autoritate moral�  prime�te 
sf�tuirea printr-un astfel de mod de gândire! Petru este un credincios ca �i ei, �i 
dac� experien�a este caracteristica unui b�trân, cine are atunci atâta 
experien��, cât are Petru? Experien�a lui descinde de la început, din anii când 
Domnul Isus Însu�i Î�i exercita lucrarea pe p�mânt. Cât de pu�ini erau cei care 
aveau o perioad� „de slujire” a�a de lung�! Cine în afar� de Ioan a fost în anii 
aceia a�a de aproape de Domnul �i care de la început a fost în mijlocul 
Adun�rii? Cine în afar� de Ioan a v�zut cu ochii proprii suferin�ele lui Hristos? 
   În limba greac� expresia »prezbiter ca �i ei �i martor ...« este înso�it� numai de 
un articol. Aceasta înseamn� c� aceste cuvinte apar�in împreun�. Experien�a �i 
lucrarea sa a ob�inut-o Petru prin m�rturia despre suferin�ele lui Hristos. 
Cuvântul grecesc folosit aici pentru „martor” este „martys”, din care deriv� 
cuvântul martir. Din aceasta rezult� c� Petru vrea s� spun�, c� el a fost nu 
numai martor ocular al suferin�elor lui Hristos, ci �i c� el m�rturise�te despre 
ele în lucrarea sa. Când el se nume�te numai »martor ocular«, folose�te un alt 
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cuvânt (2 Petru 1, 16). Ce putere ofer� aceast� aducere aminte de suferin�ele lui 
Hristos, pe care El le-a îndurat pentru oile Lui, c�rora apar�ineau �i aceia care 
primeau sfaturile lui Petru cu privire la lucrarea f�cut� pentru oile lui Hristos! 
S� nu fac� gândul cu privire la pre�ul pe care dragostea Domnului l-a pl�tit 
pentru siguran�a �i binecuvântarea lor, ca �i inimile noastre s� aib� acela�i fel 
de gândire pentru aceste oi? 
   Vedem aici totodat� caracterul deosebit al lucr�rii lui Petru, spre deosebire de 
lucrarea apostolului Pavel. Petru era apostolul circumciziei, al iudeilor (Faptele 
Apostolilor 1, 22; Ioan 15, 27; Galateni 2, 7-9). Ace�tia a�teptau pe Mesia s� 
vin� în slav�. Lucrarea lui Petru era, s� vesteasc� iudeilor, ceea ce Domnul 
Însu�i a explicat dup� înviere ucenicilor care mergeau spre Emaus: »Nu trebuia 
s� sufere Hristosul aceste lucruri, �i s� intre în slava Sa?« (Luca 24, 26). El 
însu�i a înv��at aceasta pe calea de smerenie (Matei 16, 21-28). El �tia acum c� 
profe�ii au vestit aceast� cronologie (1 Petru 1, 11). Lucrarea lui consta deci în 
m�rturisirea suferin�elor lui Hristos �i a slavei care urma dup� ele. Aceasta am 
g�sit-o noi în aceast� scrisoare. În timpul actual sunt suferin�e pentru 
credincio�i (capitolul 1, 6), dar ochiul este îndreptat spre ziua în care Domnul va 
veni pe p�mânt, ca aici s� reveleze slava Sa �i s� împlineasc� profe�iile (capitolul 
1, 5,7; capitolul 4, 5,13; 2 Petru 1, 12-21). 
   Pavel a fost apostolul na�iunilor (Faptele Apostolilor 26, 13-19), care nu aveau 
nicio f�g�duin��. El nu a v�zut la început pe Hristos suferind, ci pe Domnul 
glorificat în cer (1 Corinteni 15, 8). El a vestit Evanghelia slavei lui Hristos, 
lucrarea Duhului, care const� în slav�. C�ci Duhul, trimis de Domnul glorificat 
în cer, trebuia s� m�rturiseasc� despre slava lui Hristos din cer (2 Corinteni 4, 
4; 2 Corinteni 3, 8,18; Ioan 15, 26; Ioan 7, 39; Faptele Apostolilor 5, 32). În 
exercitarea lucr�rii sale, Pavel a devenit p�rta� suferin�elor lui Hristos (Filipeni 
3, 10; Coloseni 1, 24). Cu toate c� el dorea apari�ia Domnului pentru eliberarea 
crea�iei (Romani 8, 21), nu aceasta era n�dejdea lui. Bucuria inimii lui era, s� 
mearg� la Domnul lui, c� s� fie pentru totdeauna la El, cu toate c� dup� aceea 
el va veni împreun� cu Domnul aici pe p�mânt (1 Tesaloniceni 4, 17; 1 
Corinteni 15, 52). El a m�rturisit despre slav� �i era p�rta� al suferin�elor lui 
Hristos. Petru era un martor al suferin�elor lui Hristos �i p�rta� al slavei, când 

aceasta se va descoperi aici pe p�mânt (Matei 19, 28 �i urm�toarele). Ca apostol 
al circumciziei, el vede pe Hristos în leg�tur� cu Israel �i cu p�mântul. Ceea ce 
el veste�te, este valabil pentru noi, �i apostolul Pavel o confirm�. Dar aceasta nu 
este specificul cre�tinismului. Aceasta o g�sim în scrierile apostolului Pavel. 
Lucrarea lui Petru �i a celorlal�i 11 apostoli s-a încheiat cu moartea lor (Ioan 15, 
27). Acum avem numai lucrarea Duhului Sfânt, a�a cum ne este ea prezentat� 
în lucrarea apostolului Pavel (Ioan 15, 26). 
 
 
 
Capitolul 5, versetele 2 �i 3: P�stori�i turma lui Dumnezeu, care este sub 
paza voastr�, nu de sil�, ci de bun� voie, dup� voia lui Dumnezeu; nu 
pentru un câ�tig mâr�av, ci cu lep�dare de sine. Nu ca �i cum a�i st�pâni 
peste cei ce v-au c�zut la împ�r�eal�, ci f�cându-v� pilde turmei. 
 
   Cuvântul grecesc pentru „p�zi�i” („poimaino”), aici sub forma de imperativ 
aorist, înseamn� toat� lucrarea unui p�stor: hr�nire, ap�rare, conducere, �i a�a 
mai departe. B�trânii trebuie s� dovedeasc� acest caracter pastoral în toat� 
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lucrarea lor, �i ei în�i�i s� fie caracteriza�i de acest caracter. Cu alte cuvinte, am 
putea spune: „Fi�i p�stori cu adev�rat!” 
   Credincio�ii lua�i laolalt� sunt caracteriza�i ca „turm�”, a�a cum este �i în alte 
locuri din Scriptur� (Ioan 10, 15). În aceasta este inclus gândul, c� fiecare 
credincios este o oaie, �i a�a îl nume�te de mai multe ori Scriptura (capitolul 2, 
25). Cuvântul „turm�” este totdeauna la singular, c�ci nu sunt dou� turme! 
Este turma lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 20, 28 �i versetele urm�toare, 
Luca 12, 32). Cât de mult sunt lezate drepturile lui Dumnezeu, când cineva 
vorbe�te despre turma sa, despre comunitatea sa! »Sub paza voastr�«, sau »între 
voi« este aceea�i expresie ca �i în versetul 1 �i în capitolul 4, 12. Din aceasta 
rezult� c� nu este vorba de un loc mai de jos, ca �i cum b�trânii ar sta peste 
turm�, ci este o limitare la partea din turm� care se afl� acolo unde locuiesc �i 
lucreaz� b�trânii. Lucrarea b�trânilor este mai mult local�, în opozi�ie cu 
darurile, care au fost date întregului trup al lui Hristos, �i de aceea lucrarea lor 
nu se poate limita la un anumit loc (Efeseni 4, 11-14). Dac� ar fi fost dat� o 
anumit� ierarhie, atunci, dup� p�rerea mea, ar fi fost prezent �i verbul. 
   Apostolul vede pe b�trâni ca alc�tuind un tot unitar cu turma. Prin aceasta 
gândurile sunt îndreptate spre sfera leg�turilor �i dragostei reciproce. Cât de 
roditoare �i de binecuvântat� poate s� fie lucrarea, când astfel de rela�ii sunt 
prezente. Un exemplu în acest sens vedem la apostolul Pavel �i b�trânii din Efes 
(Faptele Apostolilor 20, 17-37). El le vorbe�te despre turma lui Dumnezeu �i le 
aminte�te cum a fost el însu�i în mijlocul lor. 
   Fa�� de marea majoritate a manuscriselor �i a traducerilor vechi, unele dintre 
ele, de fapt foarte bune manuscrise (Sinaiticus �i Vaticanus), nu con�in 
cuvintele „veghind asupra ei”. Este u�or de în�eles de ce scriitorii le-au l�sat la o 
parte. B�trânii sunt numi�i în Scriptur� �i supraveghetori (Faptele Apostolilor 
20, 28). Cu privire la vârsta lor �i la experien�ele lor spirituale ei sunt b�trâni, în 
timp ce numele „supraveghetor” se refer� la caracterul lucr�rii lor (1 Timotei 3, 
1-2). Compar� versetele 17 �i 28 din Faptele Apostolilor 20 �i din Tit 1, 5-7 cu 1 
Timotei 3, 1-7. Dar în secolul al doilea s-a început s� se fac� o diferen�iere �i s-a 
a�ezat episcopul (o derivare de la cuvântul grecesc pentru episcop: „episkopos”) 
deasupra b�trânilor. Mai întâi l-au f�cut conduc�torul unei adun�ri locale, �i 
când ordinea prezentat� în Scriptur� s-a pierdut �i mai mult, a fost pus 
conduc�torul unui anumit �inut. În afar� de aceasta au fost rândui�i 
arhiepiscopi peste un �inut mai mare. Episcopul ca persoan� singular� (în timp 
ce Scriptura vorbe�te totdeauna despre „b�trâni” – la plural), care era diferen�iat 
de b�trâni �i sta deasupra lor, se pare c� este o inven�ie a lui Igna�ius. În orice 
caz, o g�sim numit� pentru prima dat� în scrierile sale, �i în ele le este 
recunoscut� o pozi�ie, care este în total� contradic�ie cu ordinea prezentat� în 
Scriptur�. Mândria inimii omene�ti a acceptat repede �i cu pl�cere aceste 
lucruri. Dar misiunea dat� de Petru b�trânilor, ca s� exercite lucrarea de 
„supraveghetor” (grece�te: „episkopos”), a distrus toat� aceast� teorie �i de aceea 
a fost foarte nepl�cut pentru ei. �tim cu cât� pl�cere „uit�” omul ce nu-i place! 
   Unele manuscrise adaug� dup� „de bun� voie” cuvintele „potrivit lui 
Dumnezeu”. �inând seama de context �i de m�rturiile textuale, cei mai mul�i 
cercet�tori au convingerea c� ele nu apar�in textului original, ci este o ad�ugare 
ulterioar� a oamenilor.  
   »Nu de sil�, ci de bun� voie«! Da, dac� avem un dar, sau un loc în Adunare (�i 
aceasta are fiecare cre�tin – 1 Corinteni 12), vai de noi, dac� nu exercit�m darul 
nostru �i nu ne ocup�m locul nostru (Matei 25, 26-30)! Dar Domnul dore�te ca 
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noi s� facem aceasta din inim�, ca noi s� consider�m un privilegiu s�-I slujim 
Lui, prin slujirea alor S�i. Vom primi o plat� �i este clar, c� numai atunci o vom 
face cu toat� inima �i cu toat� puterea (1 Corinteni 9, 17; 1 Timotei 3, 1). 
   Cât de profetic sunt cuvintele »nu pentru un câ�tig mâr�av, ci cu lep�dare de 
sine«! Nu a ajuns cre�tinismul în cea mai mare parte a lui, ca s� se spun�: 
„nimic pentru nimic” (Ezechiel 34; Tit 1, 7, Exodul 35)? În biserica roman� este 
foarte clar lucrul acesta. Tot ce face „b�trânul” (în traducerea bisericii romane: 
„preotul”), trebuie pl�tit. Se prime�te în m�sura în care se pl�te�te, chiar �i 
atunci când este vorba s� salvezi sufletele din „purgatoriu” (o inven�ie a biserici 
romano-catolice), ceea ce aduce mul�i bani. Cine este bogat �i pl�te�te mult, 
prime�te liturghii mai multe �i mai bune decât cel care poate pl�ti mai pu�in. 
Cine nu pl�te�te deloc, nu prime�te nimic. 
  Nu vedem acela�i lucru �i în protestantism, chiar dac� nu într-o form� a�a de 
grosolan�? Nu este pentru mul�i slujba de p�stor, sau de predicator, nimic 
altceva decât o slujb� de onoare în societate, aduc�toare de câ�tig? Cât de mul�i 
refuz� s� schimbe „biserica lor”, dac� prin aceasta se reduc anumite avantaje 
financiare sau p�mânte�ti! F�r� îndoial�, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune c� 
slujitorul este vrednic de plata lui (Luca 10, 7; 1 Corinteni 9, 12,14,18). Dar 
dac� el a�teapt� plata de la Domnul, care i-a încredin�at lucrarea, aceasta nu va 
avea nici o influen�� asupra felului în care el face lucrarea, asupra locului, sau 
asupra felului de lucrare. În toate celelalte cazuri va dovedi caracterul unuia 
care este pl�tit (Ioan 10, 13)! Nu este a�a, când el î�i a�teapt� r�spl�tirea de la 
oameni, fie ea în bani, onoare sau recuno�tin��? Vezi 2 Corinteni 12, 14 �i 15. 
Cât de cu totul altfel a fost Domnul Isus, P�storul cel bun, care �i-a dat via�a 
pentru oile Sale, �i S-a f�cut s�rac, ca s� le îmbog��easc� (2 Corinteni 8, 9). 
   Cât de profetic sunt �i cuvintele: »Nu ca �i cum a�i st�pâni peste cei care v-au 
c�zut la împ�r�eal�« (sau: peste cei da�i vou�, peste mo�tenirea voastr�)! Cât de 
mult sunt în opozi�ie cu cuvintele Domnului: »Domnitorii neamurilor domnesc 
peste ele ... Între voi s� nu fie a�a. Ci oricare va vrea s� fie mare între voi, s� fie 
slujitorul vostru. ... Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce sluje�te« (Matei 20, 27; 
Luca 22, 25; Marcu 10, 43). Cât de mult a încercat Domnul s� p�zeasc� pe ai 
S�i de acest r�u �i s�-l înlocuiasc� cu principiul harului! El a slujit alor S�i 
când era pe p�mânt (Ioan 13, 1-17), El le sluje�te acum în cer (Evrei 7, 25), �i El 
o va face în ve�nicie în slav� (Luca 12, 37)! 
   Cât de str�in este duhul luptei pentru putere, care este de la începutul 
cre�tinismului. Cât de str�in� de Scriptur� este puterea absolut�, pe care o 
exercit� spiritualitatea romano-catolic�! Nu este denumirea olandez� „domine” 
pentru p�stor (= domn) exact ce Scriptura interzice categoric aici? Titlul englez 
„reverend” este mult mai grav. În fond, acest titlu cere un respect profund, ale 
c�rui limite se apropie de închinare. Cât de mult sunt lezate drepturile 
Domnului prin astfel de denumiri! Numele sunt denumiri ale func�iilor. Nu este 
gelozia dintre fra�i �i surori pentru darurile sau pozi�ia altuia acela�i lucru? 
Patima �i n�zuin�a de a primi un loc de influen�� în mijlocul credincio�ilor? Cât 
de cu totul altfel a fost la apostolul Pavel (2 Corinteni 4, 5)! 
   Dac� credinciosul �tie, c� el nu este st�pân absolut al posesiunilor lui 
p�mânte�ti – fie ele mo�tenite, sau câ�tigate prin munca lui -, ci numai un 
administrator (Luca 16, 1-13; 1 Timotei 6, 17; Luca 12, 42), cu cât mai mult ar 
trebui s� �tie, atunci când este vorba de turma lui Dumnezeu! Domnul a permis 
ca acest duh de st�pânire s� se descopere deja în timpul apostolilor. Diotref ne 
este prezentat ca un exemplu de aten�ionare (3 Ioan). Numele lui are un în�eles 
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profund, c�ci el înseamn�: „hr�nit de Zeus” sau „hr�nit, sau educat de 
Dumnezeu!” Zeus este p�rintele zeilor în mitologia greac�, �i deoarece potrivit cu 
Scriptura înapoia idolilor se ascund demonii (1 Corinteni 10, 19f; Deuteronom 
32, 15-18), Zeus este deci un tablou al diavolului. Ce imagine ne ofer� �i cea de-
a doua însemn�tate a numelui despre arogan�a clerului, c� autoritatea lor ar fi 
de origine divin�! 
   B�trânii s� fie, dimpotriv�, adev�ra�i înainta�i �i modele pentru turm�. Oile ar 
trebui s� poat� vedea la p�stor, cum ar trebui s� se comporte ele �i c� inima î�i 
g�se�te adev�rata satisfac�ie �i bucurie numai în lucrarea pentru Domnul �i în 
p�rt��ia cu El care rezult� din aceasta (Tit 2, 7; 1 Timotei 4, 12; 1 Tesaloniceni 
1, 7). Apostolul Pavel s-a putut prezenta pe sine însu�i ca model. »C�lca�i pe 
urmele mele, întrucât �i eu calc pe urmele lui Hristos« (Filipeni 3, 17; 1 
Corinteni 11, 1). El nu cere credincio�ilor s�-l urmeze pe el, ci s� fac�, a�a cum 
face el, s� urmeze pe Hristos. Tot a�a �i Petru aici, îndreapt� ochii �i inima 
b�trânilor nu spre sine însu�i, ci spre Hristos, Marele P�stor. Numai aceasta ne 
d� putere �i ne transform� (2 Corinteni 3, 18)! 
   Când a scris primele versete din capitolul 2, cu siguran�� apostolul s-a gândit 
în urm� cu mare bucurie �i mul�umire la momentul când el a venit pentru 
prima dat� la Domnul, �i Domnul i-a dat numele nou „piatr�”. Cu siguran�� s-a 
gândit �i la ora din Cezareea-Filipi, când Domnul, în leg�tur� cu acest nume 
nou, i-a descoperit lui �i celorlal�i apostoli minunata tain� a lui Dumnezeu: o 
Cas� vie a lui Dumnezeu pe p�mânt, zidit� de Hristos ca Fiu al Dumnezeului cel 
viu, în afara domeniului mor�ii �i stric�ciunii, deoarece Cel Înviat, care este 
Izvorul vie�ii, este temelia ei (Matei 16, 18). 
   Cum trebuie s�-i fi b�tut inima, atunci când a scris aceste cuvinte serioase 
din capitolul 5. S-a gândit el oare înapoi la clipa, când Domnul, lep�dat de 
iudei, S-a prezentat ca P�storul cel bun, care Î�i va da via�a pentru oile Sale 
(Ioan 10); Cel care le-a spus c� El va strânge într-o singur� turm� pe toate oile 
împr��tiate ale lui Israel �i dintre na�iuni, sub c�l�uzirea Lui ca P�stor, �i 
c�rora le-a dat asigurarea, c� nimeni nu va putea s� smulg� vreo oaie din mâna 
Sa �i din mâna Tat�lui! 
   Cum trebuie s� se fi gândit �i la zilele când P�storul a fost lovit de Domnul �i 
oile s-au împr��tiat (Ioan 18; Zaharia 13, 7)! �i cum trebuie s� se fi gândit el la 
clipa când, cu toat� m�rturisirea credincio�iei lui fa�� de Domnul, s-a lep�dat 
de El! Cum trebuie s� fi sim�it el dup� aceea ce înseamn� credincio�ia 
P�storului fa�� de oaia r�t�cit� (Luca 24, 34)! Cât de mult s-a preocupat 
Domnul, în grija Lui credincioas�, cu el, pân� când el a ajuns s� capituleze �i s� 
recunoasc�, c� numai Cel atot�tiutor putea s� �tie, c� el iube�te pe Domnul 
(Ioan 21)! Dar cum l-a reabilitat Marele P�stor al oilor dup� aceea �i i-a dat locul 
de ajutor de P�stor: »Pa�te mielu�eii Mei, p�ze�te oile Mele, pa�te oile Mele«! 
Domnul �tia c� Petru Îl iube�te din inim�, chiar dac� dragostea lui a r�mas 
ascuns� sub încrederea în sine; c�ci adev�rata lucrare se bazeaz� pe dragostea 
pentru Domnul. 
   Domnul iube�te oile Lui �i dore�te ca ele s� fie p��unate. »I s-a f�cut mil� de 
ele, pentru c� erau nec�jite �i risipite, ca ni�te oi care n-au p�stor« (Matei 9, 36; 
Marcu 6, 34). În harul S�u, vrea s� ne foloseasc� ca ajutor de P�stor. El 
dore�te, s� se aib� grij� de oile Lui. Deseori aceia care s-au ab�tut nu le place 
aceasta. Nu le place s� li se atrag� aten�ia cu privire la leg�turile lor gre�ite �i s� 
vorbe�ti cu ei despre starea lor slab�. Dar gândul lui Dumnezeu este, ca 
supravegherea s� fie prezent�. Lipsa de p�storire spiritual� �i supraveghere 
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pastoral� este una din cauzele cele mai mari a st�rii spirituale slabe din 
mijlocul nostru. 
   Dar cum totul devine altfel, dac� noi cei credincio�i ne vedem ca turm� a lui 
Dumnezeu (versetul 2)! Atunci vom c�uta numai binele oilor, f�r� s� întreb�m 
dac� ele ne sunt, sau nu ne sunt mul�umitoare, �i f�r� s� ne întreb�m dac� ne 
cost� mult� osteneal� �i multe griji – �i probabil nu se va vedea niciun rezultat. 
Îi vom iubi ca oi ale Domnului �i vom avea grij� de ei din dragoste �i ascultare 
fa�� de El. Dac� dup� aceea nu vom primi nicio mul�umire din partea oilor, 
Marele P�stor se va ar�ta �i ne va da cununa care nu se va vesteji a slavei. La 
apostolul Pavel vedem acest duh de p�storire. »�i eu, voi cheltui prea bucuros 
din ale mele, �i m� voi cheltui în totul �i pe mine însumi pentru sufletele 
voastre. Dac� v� iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai pu�in?« (2 Corinteni 
12, 15). 
   »A pa�te« înseamn� mult mai mult decât a hr�ni. Înseamn� s� mergi pe 
urmele oilor, chiar �i între spinii de care probabil ele sunt r�nite. Dar mult mai 
important este s� împiedici ca ele s� ajung� acolo! Fiecare credincios are nevoie 
de supraveghere personal� �i de îngrijire. Cei întor�i de curând la Domnul 
trebuie ajuta�i cu hran� �i sfaturi. Mul�i dintre cei care s-au întors la Domnul, 
au crescut foarte pu�in, deoarece a lipsit lucrarea de p�storire. În fiecare 
moment al vie�ii spirituale exist� pericolul s� devii rece, iar dup� aceea s� 
r�t�ce�ti. Sunt mul�i care au nevoie de mângâiere. Cât de multe probleme mari 
din mijlocul credincio�ilor nu ar fi putut fi evitate, dac� de la început, când 
lucrurile erau înc� mici, s-ar fi exercitat lucrarea de p�storire. Nu apar �i în 
familie uneori greut��i, la care un p�stor credincios ar putea fi de mare ajutor? 
La aceasta se adaug� protec�ia fa�� de du�manii din afar�, nu numai fa�� de 
lumea p�c�toas� �i c�petenia ei, diavolul, ci �i fa�� de lumea a�a-zis� cre�tin�, 
în care satana s-a travestit în înger de lumin�, �i împotriva multor înv���turi 
gre�ite, etc, care sunt în timpul nostru. 
   Hristos iube�te oile Sale �i este înc� Marele P�stor, chiar dac� nu mai este pe 
p�mânt. El va îngriji de turma lui Dumnezeu. El lucreaz� în inimile unora grija 
pentru turm� �i deseori le d� deosebite daruri, pentru exercitarea lucr�rii. În 
privin�a aceasta El spune: „Nu voi uita grija ta �i lucrarea ta. Va veni ziua când 
te voi r�spl�ti!” Dar cu toate c� exist� deosebite daruri pentru lucrarea de 
p�stor, fiecare credincios poate face o parte din aceast� lucrare. 
   Ce înv���tur� important� putem s� primim din îns�rcinarea pe care Domnul o 
d� lui Petru, în ceea ce prive�te lucrarea de p�storire: »Pa�te mielu�eii Mei, 
p�ze�te oile Mele, pa�te oile Mele« (Ioan 21)! 
   Deseori gândim, c� pericolul de r�t�cire este mai mare la credincio�ii tineri, �i 
de aceea ei au nevoie de mai mult� supraveghere din partea b�trânilor. Dar cu 
privire la mielu�ei, Domnul d� misiunea numai de a fi p��una�i, adic� de a fi 
hr�ni�i, iar cu privire la oi îi d� mai întâi îns�rcinarea s� fie p�zite, iar dup� 
aceea vorbe�te de p��unare. Pentru oile tinere este important ca ele s� 
primeasc� hran� bun�, s�n�toas�. Dac� ele o primesc �i cresc în via�a lor 
spiritual�, pericolul ca ele s� r�t�ceasc� nu este a�a de mare. Dar dac� totu�i 
pleac�, atunci în mod obi�nuit nu era nimic de schimbat. 
   Pericolul de r�t�cire este mult mai mare la oi, chiar dac� la exterior nu este, 
este totu�i în via�a lor spiritual� l�untric�. Ele au nevoie de o supraveghere �i 
îngrijire mult mai mare. Este bine s� ne gândim la aceasta. Suntem foarte 
înclina�i s� vedem lucrurile gre�ite la mielu�ei, atunci când se r�t�cesc. Dar 
care este adev�rata cauz�? Au fost ei hr�ni�i de cei în vârst�? Le-au dat ei hran� 
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suficient� �i bun�, atât pentru mintea cât �i pentru inima lor? Orice plecare a 
unui tân�r este o acuzare a celor b�trâni. Îngrijirea pastoral� previne r�t�cirea! 
   �i care este situa�ia cu oile? Este mult mai u�or s� aten�ionezi pe tineri, decât 
pe b�trâni. Ca unul care era b�trân ca �i ei, Petru putea s� fac� aceasta. Dar 
este nevoie de mult mai mult� energie spiritual�. �i cu toate acestea rezult� din 
cuvintele Domnului, c� cei b�trâni au mai mult� nevoie decât „mielu�eii”. 
Desigur, trebuie s� se fac� într-un mod potrivit. »Nu mustra cu asprime pe un 
b�trân, ci sf�tuie�te-l ca pe un tat�; pe tineri sf�tuie�te-i ca pe ni�te fra�i; �i pe 
femeile b�trâne, ca pe ni�te mame; pe cele tinere, ca pe ni�te surori, cu toat� 
cur��ia« (1 Timotei 5, 1-2). Cu orice pre� trebuie s� �inem la adev�rul lui 
Dumnezeu. Dar trebuie s� încerc�m întotdeauna s� p�zim pe fra�i �i pe surori 
s� r�mân� la adev�r. Cuvintele „ta�i” �i „mame” vorbesc despre dragoste �i 
cinste. În acest duh trebuie s� mustr�m pe cei b�trâni. »P�rin�ii sunt slava 
copiilor« (Proverbele 20, 29; 16, 31; 17, 6). 
   În acest context este foarte important s� vedem ce leag� Domnul de misiunea 
încredin�at� lui Petru. Petru se nume�te pe sine martor al suferin�elor lui 
Hristos (versetul 1), �i Domnul leag� lucrarea lui de p�stor cu moartea de 
martir! »Adev�rat, adev�rat, î�i spun c�, atunci când erai mai tân�r, singur te 
încingeai �i te duceai unde voiai; dar când vei îmb�trâni, î�i vei întinde mâinile, 
�i altul te va încinge, �i te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca s� 
arate cu ce fel de moarte va prosl�vi Petru pe Dumnezeu. �i dup� ce a vorbit 
astfel, i-a zis: „vino dup� Mine.”« (Ioan 21, 18-19). 
   Este bine pentru fiecare din noi, în mod deosebit �i pentru cei tineri, s� 
medit�m la aceste cuvinte. Noi to�i suntem înclina�i s� ne l�s�m c�l�uzi�i de 
voin�a proprie. Tot a�a a fost �i la Petru, când era tân�r. Dar pentru a sluji 
Domnului în turma lui Dumnezeu, �i pentru a putea p��una �i p�zi mielu�eii �i 
oile Domnului, trebuie s� renun��m la voia proprie �i s� urm�m numai pe 
Domnul. Dar aici pe p�mânt aceasta este un drum al suferin�ei. Când Petru va 
îmb�trâni, va fi a�a de voitor s� urmeze, c� î�i va întinde mâinile, s� fie dus 
acolo unde nu vrea s� mearg�. Atunci el va renun�a în totalitate la voia proprie 
în favoarea ascult�rii de Hristos. Aceasta va lua na�tere prin privirea 
suferin�elor lui Hristos. De aceea, cât de important este, s� fii »un martor al 
suferin�elor lui Hristos«, chiar dac� nu în mod direct, a�a cum a fost la Petru. 
A�a cum am v�zut, cuvântul grecesc pentru „martor” este „martys”, din care 
deriv� cuvântul nostru „martir”. Prin aceasta Petru a fost f�cut capabil s� 
îndemne pe b�trâni! 


