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Capitolul 5 versetele 8 �i 9: Fi�i treji, �i veghea�i! Pentru c� protivnicul 
vostru, diavolul, d� târcoale ca un leu care r�cne�te, �i caut� pe cine s� 
înghit�. Împotrivi�i-v� lui tari în credin��, �tiind c� �i fra�ii vo�tri în 
lume trec prin acelea�i suferin�e ca voi. 
 
   Cuvântul grecesc pentru „a fi treaz” („nephein”) se mai întâlne�te �i în 
capitolul 1, 13; 4, 7; 1 Tesaloniceni 5, 6,8 �i în 2 Timotei 4, 5. Un cuvânt înrudit 
(„nephalios” = „treaz”) se folose�te în 1 Timotei 3, 2,11 �i în Tit 2, 2. Înseamn�, 
c� ai gânduri clare, c� nu te la�i influen�at sau ame�it de influen�e rele. El arat� 
deci, c� vezi lucrurile a�a cum sunt ele în realitate. »Veghea�i« (Luca 21, 34-36; 
Matei 24, 42-44) înseamn� „s� fi atent, s� fi precaut, s� nu fii somnoros”. 
Ambele cuvinte sunt în aorist, �i aceasta înseamn�, c� ele trebuie s� fie o stare 
permanent�, ceva, care s� ne caracterizeze! Faptul c� Dumnezeu îngrije�te de 
noi, �i de aceea nu trebuie s� ne nelini�tim, nu înseamn� c� acum noi putem 
dormi! 
   De ce nu? Deoarece exist� un du�man �i exist� o lupt�. În zilele acelea de 
prigoan� el era un leu care r�cnea. Ast�zi el se strecoar� mai mult ca înger de 
lumin� (2 Corinteni 11, 14), �i introduce stric�ciunea moral�, a�a cum g�sim în 
a doua scrisoare a lui Petru. Acum Adunarea nu mai este prigonit�. Ea s-a f�cut 
una cu lumea, a c�rei c�petenie este diavolul. El nu are niciun motiv s-o 
desprind� de lume prin prigoane. Deoarece starea Adun�rii este de 
neîmbun�t��it, nici Dumnezeu nu-i mai trimite prigoane, a�a cum a f�cut în 
Smirna (Apocalipsa 2, 10). Atunci mai exista speran��, ca ea s� se reîntoarc� la 
dragostea ei dintâi (Apocalipsa 2, 4), dar acum nu mai este nicio speran��. Dup� 
ce Adunarea va fi r�pit�, în timpul necazului cel mare, diavolul va lua înc� o 
dat� înf��i�area de leu care r�cne�te împotriva r�m��i�ei credincioase din cele 
dou� semin�ii ale lui Israel (Apocalipsa 12, 13-17). În timpul nostru el se ocup� 
mai mult cu stricarea adev�rului lui Dumnezeu. �i totu�i el se poate ar�ta în 
vechiul lui caracter fa�� de credincio�ii care se despart de biserica unit� cu 
lumea. 
   Noi trebuie s� privim cu ochi deschi�i felul pericolelor �i realitatea. S� nu 
vedem lumea �i c�peteniile ei mai frumoas� decât este �i decât sunt. Dac� 
suntem c�l�uzi�i de firea p�mânteasc� �i de lume, vom fi incapabili de a lupta �i 
diavolul ne va birui u�or. Întrebarea este, dac� noi suntem capabili s� vedem 
atacurile lui. Noi nu trebuie s� atac�m; Petru ne vede mereu în lume, în pustie, 
�i aici trebuie numai s� ne ap�r�m. Noi trebuie s� atac�m numai atunci când 
este vorba de „�ara” în care trebuie s� lu�m în posesiune mo�tenirea noastr�, �i 
aceasta este în locurile cere�ti (Efeseni 6). Dar recunoa�tem noi atacurile lui 
îndreptate asupra noastr�, �i nu suntem du�i în r�t�cire? Trebuie s� veghem, �i 
s� r�mânem în mijlocul credincio�ilor! Cu cât vom c�dea mai mult, �i prin 
aceasta ne îndep�rt�m de centru, cu atât vom deveni mai slabi fa�� de du�man, 
�i cu atât mai mult intervine disciplinarea din partea lui Dumnezeu 
(Deuteronom 25, 18; Numeri 11, 1). 
   Cuvântul grecesc pentru »protivnic« („antidikos”) înseamn� �i „adversar într-
un proces”. Se mai întâlne�te �i în Matei 5, 25; Luca 12, 58; 18, 3. Din aceste 
locuri rezult� �i sensul cuvântului. În limba greac� cuvântul este înso�it de 
articol, ca s� redea, c� este vorba de marele �i cunoscutul adversar. „Diavol” 
înseamn� „calomniator”, unul care din du�m�nie face acuza�ii false (Zaharia 3, 
1). Expresia »ca un leu care r�cne�te« arat� puterea lui mare, foamea �i l�comia 



Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 5,8 – cap. 5,9  –  H. L. Heijkoop 

2 

lui de a pr�da (Apocalipsa 12, 10)! Ce du�man fioros! Nu-l subapreciem noi 
deseori? 
   Acest du�man fioros umbl� încoace �i încolo, �i caut� pe cine s� înghit�! 
Cuvântul »caut�« arat� dorin�a, încercarea �i inten�ia lui (Iov 1, 7; 2, 2). Timpul 
la care st� verbul în textul original (participiu prezent) arat� c� el este 
permanent preocupat cu aceasta. »Pe cine« arat� c� el nu trece cu vederea pe 
nimeni, �i c� nimeni nu este cru�at. Aici ne este prezentat tabloul unui animal 
de prad� care sfâ�ie, care niciodat� nu se satur� s� sfâ�ie �i s� înghit�. 
Infinitivul aorist arat� c� el poate s� înghit� unul dup� altul, deoarece nu are 
mult de lucru în privin�a aceasta. 
   Du�manul acesta st� înapoia oamenilor du�m�no�i, despre care este vorba de 
mai multe ori în aceast� scrisoare, �i el îi folose�te ca unelte ale lui. Ca diavol, 
prin acuza�ii false, poate s� a�â�e pe oameni împotriva credincio�ilor. Dar 
inten�iile lui merg mult mai departe. El nu mai poate lua cu sine pe cei 
credincio�i în locul s�u ve�nic de sta�ionare, în lacul de foc. Dar el poate încerca 
s�-i aduc� în conflict cu Dumnezeu, a�a c� Dumnezeu trebuie s� le stea 
împotriv� (Zaharia 3, 1-3; Apocalipsa 12, 10-11). Dar aceasta înseamn� �i 
dezonorarea Numelui lui Dumnezeu, iar pentru ei în�i�i pierderea oric�rei 
fericiri. Petru era gata s� fie înghi�it de el. Dar rug�ciunea de mijlocire a 
Domnului pentru el l-a p�zit s� nu ajung� s� fac� ca Iuda; credin�a lui nu a 
încetat (Luca 22, 31-33; Matei 27, 5). Aceasta ne arat� leg�tura dintre versetul 
nostru cu versetele anterioare. Petru a ajuns sub puterea satanei, deoarece nu a 
fost smerit, ci s-a încrezut în el însu�i. 
   Este foarte important, s� nu pierdem din ochi scopul pe care satana îl 
urm�re�te cu atâta putere �i perseveren��, �i ca s� fim în stare s�-i cunoa�tem 
armele. Cât� vigilen�� �i veghere este necesar� pentru aceasta, �i în mod 
deosebit în zilele noastre, deoarece el �i slujitorii lui se deghizeaz� în îngeri de 
lumin� (2 Corinteni 11, 14-15)! Apostolul Pavel putea s� scrie: »C�ci nu suntem 
în ne�tiin�� de planurile lui« (2 Corinteni 2, 11). El se poate deghiza în înger de 
lumin�. Dar inten�ia lui, puterea �i furia lui, cu care încearc� s�-�i realizeze 
planurile, r�mân acelea�i, pân� când va fi aruncat în iazul de foc (Apocalipsa 
20, 10). 
   Este probabil bine, s� urm�rim cum este prezentat diavolul în epistole. Pavel 
scrie credincio�ilor din Roma: »Doresc s� fi�i în�elep�i în ce prive�te binele, �i 
pro�ti în ce prive�te r�ul. Dumnezeul p�cii va zdrobi în curând pe satana sub 
picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos s� fie cu voi! Amin.« 
(Romani 16, 19b-20). Nu este aceasta suficient pentru cei care au înv��at, c� în 
om nu locuie�te nimic bun, dar cel credincios a murit împreun� cu Hristos 
(Romani 3, 12; 7, 18; 6, 8)? Din p�cate nu au r�mas la aceasta, a�a c� mai 
târziu au dispre�uit pe credincio�ii simpli, deoarece ei, a�a cum spun ei, nu au 
cunoscut adâncimile satanei (Apocalipsa 2, 24). Apostolul Ioan a trebuit s� 
numeasc� profetic biserica roman� ca fiind o curv�, care era beat� de sângele 
sfin�ilor �i a devenit »un loca� al dracilor, o închisoare a oric�rui duh necurat, o 
închisoare a oric�rei p�s�ri necurate �i urâte« (Apocalipsa 18, 2,24; 17, 2-6)! 
   Corintenii, care erau fire�ti („sarkikos”), deoarece acordau valoare mare 
în�elepciunii �i oratoriei umane (1 Corinteni 3, 3; 2, 5), sunt aten�iona�i cu 
privire la ispitele diavolului, care ia înf��i�area unui înger de lumin� (2 
Corinteni 2, 10 �i urm�toarele): »Dar m� tem ca, dup� cum �arpele a am�git pe 
Eva cu �iretlicul lui, tot a�a �i gândurile voastre s� nu se strice de la cur��ia �i 
credincio�ia care este fa�� de Hristos« (2 Corinteni 11, 3,14-14; 12, 7). 
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   Credincio�ilor din Efes, c�rora le-au fost descoperite hot�rârile lui Dumnezeu 
�i acum erau deja a�eza�i în Hristos în locurile cere�ti (Efeseni 1, 3-5; 2, 2-6), li 
se aduce aminte de salvarea lor din domeniul c�peteniilor puterii v�zduhului. 
Dar dup� aceea sunt aten�iona�i cu privire la viclenia lui, care vrea s� le 
conteste posesiunea locurilor cere�ti �i pentru a i se putea împotrivi aveau 
nevoie de toat� arm�tura lui Dumnezeu (Efeseni 6, 10-18). 
   În epistola c�tre Coloseni, în care Hristos le este prezentat ca Cel Înviat, în 
toat� slava Sa �i cu toat� valoarea lucr�rii Sale (Coloseni 1, 13-22), g�sim în 
scurte cuvinte victoria deplin� asupra satanei (Coloseni 2, 15). 
   În prima epistol� c�tre Tesaloniceni vedem c� satana împiedic� pe Pavel s� 
viziteze pe ace�ti credincio�i tineri, c� s� le dea înv���tur� (1 Tesaloniceni 2, 18). 
În a doua scrisoare, care vorbe�te de marea dec�dere dup� r�pirea Bisericii, 
g�sim descrierea îngrozitoare a puterii lui viitoare pe p�mânt, dup� ce ceea ce-l 
împiedeca a fost luat dinaintea lui (2 Tesaloniceni 2, 9). 
   În prima epistol� c�tre Timotei vedem, c� pentru un b�trân exist� pericolul s� 
cad� în cursa diavolului (1 Timotei 3, 6-7). Dar g�sim aici totodat�, c� 
autoritatea apostolic� folose�te puterea satanei, ca s� disciplineze pe aceia care 
au e�uat de la adev�rul lui Dumnezeu (1 Timotei 1, 20). În a doua epistol� c�tre 
Timotei vedem posibilitatea de reabilitare (2 Timotei 2, 26). 
   Epistola c�tre Evrei îl prezint� pe diavolul, ca pe acela care are puterea mor�ii, 
prin care to�i sunt supu�i robiei ei. Dar el a fost nimicit prin moartea 
Mântuitorului (Evrei 2, 14-15).  
   În epistola lui Iacov el este du�manul învins (Iacov 4, 7); 5, 8-9). În prima 
epistol� a lui Petru l-am v�zut ca un leu care r�cne�te, care caut� s� înghit� 
pelerinii din pustie. În cartea Apocalipsei îl g�sim atât ca satana, cât �i ca 
diavolul, în toat� lucrarea lui în Adunare, în lume �i fa�� de Israel în ultimele 
zile. În cele din urm� va fi aruncat din cer pe p�mânt, dup� aceea va fi legat în 
adânc, în timpul împ�r��iei de o mie de ani, iar în final va fi aruncat în iazul cu 
foc, ca s� fie chinuit zi �i noapte, toat� ve�nicia, ca plat� pentru lucrarea lui 
(Apocalipsa 2, 9,10,13; capitolul 2, 24; 3,9; 12, 9,12; 20, 2,7,10). 
   Chiar dac� diavolul se arat� ca un leu care r�cne�te, �i caut� pe cine s� 
înghit�, - credin�a �tie, c� el este un du�man învins. Suntem îndrept��i�i s� ne 
împotrivim lui, a�a cum spune �i Iacov (Iacov 4, 7). Numele Aceluia care l-a 
învins, este suficient s�-l pun� pe fug�. Dac� ne baz�m pe puterea proprie �i ne 
încredem în în�elepciunea �i neprih�nirea proprie, vom fi f�r� putere. Atunci 
înfrângerea este sigur�, a�a cum �tia �i Petru din propria experien�� trist�. 
Puterea noastr� este Hristos. Puterea Lui devine des�vâr�it� în sl�biciune (2 
Corinteni 12, 9) �i harul Lui ne este suficient. De aceea trebuie s� ne împotrivim 
diavolului tari în credin��. 
   „A se împotrivi” nu înseamn� a ataca, ci a se ap�ra. În pustie nu atac�m. �i 
acest cuvânt este sub forma de porunc� a aoristului. Porunca spune deci, ca noi 
s� ne caracteriz�m prin aceea, c� ne împotrivim diavolului. Cuvântul grecesc 
pentru „tari” („stereos”) se mai întâlne�te �i în locurile din 2 Timotei 2, 19 �i 
Evrei 5, 12,14. Din aceste locuri rezult�, c� pe lâng� „nemi�cat” mai înseamn� 
�i „tare”, „puternic”. Deci noi trebuie s� fim tari �i puternici din punct de vedere 
spiritual, ca s� putem rezista în lupt�, f�r� s� suferim înfrângere. 
   Dar se spune în continuare: »tari în (sau: prin) credin��«. Noi trebuie s� 
p�str�m cu t�rie adev�rul descoperit al lui Dumnezeu. Dac� nu facem aceasta, 
nu vom putea r�mâne în picioare. Dac� Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este 
t�ria mea, pe ce voi putea atunci s� m� mai reazim? Se pare c� în zilele noastre 
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�i gândurile celor credincio�i sunt umplute cu idei �tiin�ifice, etc. Urmarea este, 
c� credin�a este subminat�. Dac� avem o descoperire inspirat� a lui Dumnezeu, 
atunci este clar, c� Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi desfiin�at, a�a cum a 
spus Domnul Isus (Ioan 10, 35). Ea nu poate fi nici adaptat� la ceea ce îi place 
omului. Cine face aceasta, neag� c� ea este o descoperire. Realit��ile nu pot fi 
niciodat� în contradic�ie cu descoperirea lui Dumnezeu Cel atot�tiutor. Dar 
concluziile, care se trag din realit��i, î�i au originea la oamenii cu mintea 
întunecat�. Acolo unde acestea se abat de la Cuvânt, sunt gre�ite! În zilele 
noastre se pare c� cuvintele înv��a�ilor, sau celor  aparent înv��a�i, par s� aib� 
mai mult� valoare decât cuvintele Bibliei. Se încearc� s� se schimbe cuvintele 
Bibliei în a�a fel, ca s� fie în concordan�� cu cuvintele oamenilor. Dar 
„descoperirea” nu poate fi niciodat� adus� în concordan�� cu p�rerile �i 
concluziile oamenilor. 
   Domnul Isus a r�spuns totdeauna satanei cu cuvintele: »Este scris!« (Matei 4) 
El a citat mereu din cartea Deuteronom, carte criticat� cel mai mult de criticii 
Bibliei �i al c�rei caracter sfânt este contestat vehement. Dar fiecare citat din 
aceast� carte a fost suficient s� reduc� la t�cere pe satana. Sabia Duhului, care 
este Cuvântul lui Dumnezeu, este totdeauna singura arm� de atac �i cea mai 
eficient� arm� de ap�rare împotriva diavolului (Efeseni 6, 17). Cine a renun�at 
la el, este inevitabil pierdut. 
   Desigur, în versetul nostru este inclus� energia spiritual�, care se bazeaz� pe 
Cuvântul lui Dumnezeu, deci credin�a personal�, în expresia »credin��«, care 
exprim� adev�rul descoperit. Eu nu sunt tare în credin��, dac� nu este a�a. 
   Este remarcabil, c� apostolul Petru scrie textual: »prin acelea�i suferin�e«. Eu 
cred c� el vrea s� spun�, c� suferin�ele cauzate de prigoan� nu sunt singurele 
suferin�e. Noi suntem înclina�i, s� privim suferin�ele noastre ca fiind cele mai 
grele. Dar sunt mai multe suferin�e, �i probabil acestea sunt mult mai grele 
decât ale noastre (Evrei 12, 6). Dar în suferin�ele din pricina Numelui Domnului 
Isus, deci prin prigoane, putem �ti c� noi nu suntem singuri. Este partea 
întregii fr��iet��i de aici de pe p�mânt. Ei to�i au aceea�i leg�tur� cu Dumnezeu 
�i poart�, ca �i noi, numele pre�ios de „cre�tin”, care ne leag� de Fiul lui 
Dumnezeu. În felul acesta ei au parte de du�m�nia satanei împotriva lui Hristos 
(Ioan 16, 33; 2 Timotei 3, 12; 1 Corinteni 10, 13). Ce mângâiere, c� în suferin�e 
nu suntem singuri, ci suntem lega�i împreun� cu toat� fr��ietatea (capitolul 2, 
17) – cu to�i copiii lui Dumnezeu de pe întreg p�mântul. 


