Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 1, 4-7 – H. L. Heijkoop
Capitolul 1 versetul 4: i la o mo tenire nestric cioas , i neîntinat , i care nu
se poate vesteji, p strat în ceruri pentru voi.
Mo tenirea din ceruri nu se poate strica, ca mo tenirea p mânteasc din Canaan
(Judec tori 6, 5-6), i nici nu poate fi întinat , a a cum a fost întinat
ara prin
p catele poporului (Ieremia 2, 7; Psalmul 79, 1), i nici nu se poate vesteji.
Stric ciunea se refer la substan , la natura mo tenirii, deci la caracterul
componen ei ei. Întinarea este în leg tur cu puritatea, i vestejirea cu frumuse ea. Nici
un du man, nici un p cat, nici timpul, dar nici noi, nu putem ataca mo tenirea sau s i distrugem valoarea. Ea este p strat în ceruri pentru noi, în afara domeniului unde ar
putea fi distrus . Dumnezeu Însu i o p streaz pentru noi.
Dar faptul c noi putem reda des vâr irea, puritatea i gloria acestei mo teniri numai
prin cuvinte negative, nu este o m rturie îngrozitoare a unei lumi dominate de
nedes vâr ire, de necur ie, de degradare i p cat? (Apocalipsa 21, 1,4, 22-27)
Cuvântul grecesc tradus prin »mo tenire« subîn elege partea pe care o prime te
cineva ca dar deosebit ca urmare a na terii lui. Nu este a a, c mai întâi trebuie s aibe
loc moartea celui ce las mo tenirea.
Petru nu descrie în ce const mo tenirea. El vrea s desprind inimile credincio ilor,
i în mod deosebit a acelora dintre iudei, de p mânt i s le îndrepte spre cer, »unde
Isus a intrat pentru noi ca Înainte-merg tor« (Evrei 6, 20), a a cum Pavel scrie despre
»speran a care v este p strat în ceruri« (Coloseni 1, 5) i » tiu în cine am crezut. i
sunt încredin at c are putere s p zeasc ce I-am încredin at pân în ziua aceea« (2
Timotei 1, 12). În Epistola c tre Evrei i în Epistola c tre Coloseni, Pavel se a eaz
practic pe acela i fundament ca i Petru, deci ca str in în pustie, i nu ca în Epistola
c tre Efeseni, ca fiind deja acum str mutat în ceruri (Efeseni 2, 6). În Epistola c tre
Coloseni el merge mai departe i spune c noi am murit i am înviat împreun cu
Hristos (Coloseni 3, 3; 2, 12). Petru nu trateaz a a de mult înv
tura, ci se ocup mai
mult cu practica, i el nu vorbe te despre faptul c »am murit fa de p cat« (Romani 6,
2), ci numai de »fiind mor i fa de p cat« (1 Petru 2, 24).
Mo tenirea nu este gr dina Eden, care a fost încredin at lui Adam (Geneza 2, 8), sau
p mântul nou, care a fost dat lui Noe s -l populeze (Geneza 9, 1-17). Tot a a de pu in
este Canaanul, partea de mo tenire a lui Israel (Iosua 1). Este o lume de lumin
i
bucurie, dincolo de domeniul p catului i mor ii. Ne-a fost dat pe baza lucr rii
des vâr ite de la cruce, în care Dumnezeu i-a g sit satisfac ia deplin , care a fost
înf ptuit de Acela în care Dumnezeu i-a g sit toat pl cerea.
Dumnezeu a creat la început cerurile i p mântul. Dar se spune acolo c p mântul
era (a devenit) pustiu i gol (Geneza 1, 1,2). Despre cer nu se spune aceasta (Psalmul
115, 3,16). Se pare c Dumnezeu a ap rat cerul. De aceea g sim în Evanghelia dup
Matei Împ r ia cerurilor: o împ r ie pe p mânt care este condus din cer. Cerul este
locul unde S-a dus Domnul Isus la în l area Sa (Faptele Apostolilor 3, 19-21). De acolo
a venit Duhul Sfânt, care a vestit aici pe p mânt Evanghelia (1 Petru 1, 12). Acolo este
p strat mo tenirea, i nu numai c ea este p strat , ci ea este p strat pentru noi. Noi
suntem mo tenitorii de drept, i de aceea Dumnezeu o p streaz pentru noi.
Capitolul 1 versetul 5: Voi sunte i p zi i de puterea lui Dumnezeu, prin credin
pentru mântuirea gata s fie descoperit în vremurile de apoi!

,

Cuvântul »p zit« din versetul 5 este un alt cuvânt decât cuvântul »p strat« din
versetul 4. Ultimul înseamn „a pune bine, a avea grij s nu se piard ”. În versetul 5
este o expresie militar . Înseamn : a supraveghea cu paz , sau a înconjura (Galateni 3,
23). În acest cuvânt se cuprinde i sensul c aceast supraveghere are loc cu mult
vigilen , f r s se piard din ochi obiectul p zit i ochiul este îndreptat spre ce
trebuie respins sau împiedicat. Aceast supraveghere (Filipeni 4, 7) se poate referi la
pericole care vin din afar , cât i la prevenirea unei sc p ri (2 Corinteni 11, 32). Forma
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de timp în care este folosit cuvântul grecesc arat c este vorba de o p zire sau ap rare
permanent . Cuvântul se întâlne te în Noul Testament numai aici i în cele trei locuri
amintite.
Ce este deci, ceea ce ne p ze te, sau ne înconjoar ? Este puterea lui Dumnezeu care
ne înconjoar ca un zid (Psalmul 125, 2)! Noi suntem p zi i în aceast putere. Cuvântul
»putere« arat spre t ria aptitudinilor l utrice. Cuvântul din limba greac nu este
înso it de articol; aceasta înseamn c accentul nu se pune atât de mult pe puterea
îns i, ci pe caracterul acestei puteri. Este puterea divin !
Nici cuvântul »credin « nu este înso it de articol. Când în Noul Testament se
vorbe te despre credin , atunci prin aceasta se în elege gândurile descoperite ale lui
Dumnezeu (Iuda 3, 20), deci ceea ce noi trebuie s credem (2 Timotei 1, 13), i în mod
deosebit ce Dumnezeu a descoperit în cre tinism (Galateni 3, 23-25). Dac se vorbe te
despre »credin « (f r articol), atunci este vorba de energia spiritual din noi, care
crede (prime te) ce a descoperit Dumnezeu. Acest în eles este i aici în 1 Petru 1, 5.
Am v zut în versetul 4 c mo tenirea este p strat în ceruri pentru noi. Aceasta este
o mare mângâiere; noi nu o putem strica, a a cum a f cut Israel cu mo tenirea sa. Nici
du manul nu o poate ataca.
Dar care este situa ia cu mine? Eu sunt într-o lume în care Domnul Isus a suferit din
pricina neprih nirii i din pricina Numelui lui Dumnezeu (Luca 11, 53; Ioan 2, 17; 3,
14; 4, 1-3). Prin faptul c eu sunt legat cu El, voi avea parte de aceea i soart .
Satana este st pânitorul lumii acesteia (Ioan 12, 31) i puterea lui, i puterea lumii
sunt împotriva mea (Ioan 17, 14). Sunt du m nie, ispite i încerc ri rele, greut i,
necazuri (Evrei 2, 18; Iacov 1, 14). Cum pot s rezist într-o astfel de lume înaintea
acestor du mani?
În afar de aceasta aliatul puternic al lui Satana i al lumii este în mine: este inima
mea, care m atrage spre lume i spre p cat (Coloseni 3, 5).
Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune: »Voi sunte i p zi i«. Mo tenirea este p strat
pentru noi, iar noi suntem p zi i pentru mo tenire. Puterea lui Dumnezeu ne
înconjoar i ne ap r de toate. Deci nu este o chestiune legat de perseveren a mea, ci
de credincio ia lui Dumnezeu. Dac zic: „N-am putere i nici curaj s r mân statornic”,
Cuvântul lui Dumnezeu zice: »În veac nu vor pieri« (Ioan 10, 28-30). Dac m tem de
puterea mare a lui Satana i a lumii, Domnul îmi spune: »Nimeni nu le va smulge din
mâna Mea. ... i nimeni nu le va smulge din mâna Tat lui Meu. Eu i Tat l una
suntem.« (Ioan 10, 28-30)
Dar puterea lui Dumnezeu nu ne p ze te f cându-se cunoscut public prin for . A a
a f cut Dumnezeu în Egipt pentru Israel (Exod 14), i tot a a va face El în curând
pentru r m i a iudaic s rman , încercat i prigonit , atunci când va fi înconjurat
de du manii ei ( efania 3, 12-20). Atunci El Î i va ar ta puterea Lui cea mare prin
nimicirea du manilor i în felul acesta va salva r m i a i o va duce în mo tenirea ei
(Isaia 63, 1-6). Dar acum nu este timpul judec ii finale a lui Dumnezeu. Dumnezeu se
descopere ast zi ca Dumnezeu-Mântuitorul, care vrea ca to i oamenii s fie mântui i, i
pentru aceasta suport totul (1 Timotei 2, 4).
Puterea lui Dumnezeu lucreaz acum prin prevedere i mijloace morale. El lucreaz
la credin a noastr , ca ea s nu sl beasc (Luca 22, 32). El nu îndep rteaz greut ile,
dar d putere ca s putem rezista în ele (Ioan 16, 33). Harul c l uze te inima spre
lucruri care o p zesc în p rt ia cu Dumnezeu i f g duin ele Lui (2 Petru 1, 3,4). Prin
faptul c inima este umplut cu scump tatea lucrurilor cere ti, încrederea în
Dumnezeu nu sl be te. Ea nu mai prive te la lucrurile vizibile, i în felul acesta
r mâne statornic , »ca i cum L-ar vedea pe Cel nev zut« (Evrei 11, 25-27).
Dar aceast stare de greut i i suferin e nu r mâne permanent. Mântuirea vine.
Cuvântul »mântuire« înseamn salvare dintr-o situa ie grea, dintr-o dec dere f r
speran . Cea mai bun descriere a ceea ce înseamn mântuirea deplin o g sim
probabil în cuvintele urm toare: »dup ce ne va izb vi din mâna vr jma ilor no tri, ne
va îng dui s -I slujim f r fric , tr ind înaintea Lui în sfin enie i neprih nire, în toate
zilele vie ii noastre« (Luca 1, 74-75). Deci a fi mântuit nu este acela i lucru cu a fi
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n scut din nou. Cineva poate avea via a din Dumnezeu i cu toate acestea nu este
salvat în în elesul pe care Scriptura îl leag de salvare. De aceea, în ceea ce prive te
pozi ia pe p mânt, mântuirea este deseori legat de botez (Marcu 16, 16; Faptele
Apostolilor 2, 40 i urm toarele, 1 Petru 3, 21).
Cu privire la însemn tatea pentru eternitate g sim trei aplica ii. 1. Ceea ce noi
posed m deja acum cu privire la rela ia noastr cu Dumnezeu: mântuirea sufletelor
noastre (1 Petru 1, 9; Evrei 10, 39). Sufletul nostru este deja acum salvat de puterea lui
Satana i de p cat, i nu mai este nimic între Dumnezeul sfânt i drept i noi (Evrei 2,
10). 2. Exist o permanent salvare din momentul când ne-am întors la Dumnezeu i
pân în momentul când vom fi în glorie (Evrei 7, 25; 1 Petru 4, 18). Sub acest aspect
este aproape exclusiv v zut în Epistola c tre Evrei. 3. Mântuirea deplin a trupului i
sufletului, când vom intra în glorie (Filipeni 3, 20 i urm toarele). De cele mai multe ori
salvarea are în Scriptur acest ultim în eles (Romani 5, 9-10; 8, 24; 13, 11; 1 Corinteni
5, 5). Pe lâng aceasta am mai putea aminti i un al patrulea în eles pe care îl are
cuvântul în Epistola c tre Efeseni. În aceast epistol suntem v zu i ca învia i
împreun cu Hristos i a eza i împreun cu El în locurile cere ti (Efeseni 2, 5-10).
V zu i în felul acesta posed m deja mântuirea deplin , i de aceea se spune c am fost
deja mântui i.
Petru vorbe te aici de mântuirea trupului, care va fi partea noastr când va veni
Domnul (Filipeni 3, 20 i urm toarele). Dar deoarece tema lui Petru este domnia lui
Dumnezeu i legat de aceasta c ile lui Dumnezeu în aceast lume, el nu aminte te
r pirea Adun rii (1 Tesaloniceni 4, 15-17). Ea nu este un act al domniei lui Dumnezeu,
ci al Harului, i de aceea va fi invizibil pentru lume (1 Corinteni 15, 51-54). Ea este în
leg tur cu Adunarea, dar nu aceasta este tema lui Petru, ci exclusiv a lui Pavel
(Efeseni 3, 2-11). Ioan vorbe te despre familia lui Dumnezeu, i de aceea despre
intrarea noastr în Casa Tat lui (Ioan 14, 1-3).
F r îndoial , mântuirea cuprinde i gloria cereasc ; este gloria des vâr it pe care o
vom primi. Cuvântul grecesc folosit de Petru pentru »mântuire« a fost de cele mai multe
ori tradus cu »mântuire« (Faptele Apostolilor 4, 12). Dar deoarece Petru vorbe te despre
c ile lui Dumnezeu cu lumea aceasta, el aminte te numai descoperirea acestei glorii în
lume (Iuda 14), adic , când va veni Domnul din cer pe p mânt împreun cu to i sfin ii
glorifica i (2 Tesaloniceni 1, 7-10). Deci noi to i vom fi cu siguran prezen i, c ci noi
suntem p zi i pentru aceast mântuire.
Aceast mântuire este gata s fie descoperit în timpul din urm . Tot a a Domnul este
gata s judece vii i mor ii (1 Petru 4, 5). Aceasta înseamn c El nu mai trebuie s
fac ceva. El a înf ptuit lucrarea la cruce i în felul acesta a a ezat fundamentul
împ c rii tuturor lucrurilor cu Dumnezeu (Ioan 1, 29; Coloseni 1, 19 i urm toarele).
La cruce a biruit pe Satana i lumea, i acum S-a a ezat la dreapta lui Dumnezeu,
a teptând ca du manii Lui s -I fie pu i a ternut al picioarelor Sale (Evrei 10, 12-14; 1
Corinteni 15, 27). El Însu i este glorificat, a primit plata pentru lucrarea Sa (Efeseni 1,
20 i urm toarele; Filipeni 2, 9-11) i poate deci veni ca s judece pe du manii Lui
(Luca 19, 27) i s -i fac pe to i aceia, pentru care El a suferit la cruce, s aib parte de
toate consecin ele lucr rii Sale (Ioan 17, 22 i urm toarele; Isaia 53, 4-12). Dac El nu
va veni ast zi, atunci este numai pentru c El nu vrea ca vreunul s mearg la
pierzare, ci ca to i s vin la poc in (2 Petru 3, 9). În momentul când ultima piatr va
fi ad ugat în Templul lui Dumnezeu (Efeseni 2, 21; 1 Petru 2, 5), El va veni. Ce gând
pre ios pentru inima noastr !
A a cum am spus, Petru vorbe te numai despre faptul c mântuirea va fi descoperit
aici pe p mânt. El se gânde te la momentul când Domnul glorificat va veni împreun
cu to i ai S i din glorie pe p mânt (2 Tesaloniceni 1, 6-10). El a gustat în prealabil din
acest moment minunat (Matei 17, 1-5; Marcu 9, 1-8; Luca 9, 28-35) atunci când pe
muntele transfigur rii a v zut pe Domnul în tov r ia lui Moise i Ilie (2 Petru 1, 1618). Acolo a auzit vocea Tat lui i a v zut cum Moise i Ilie au intrat în Schechina
(norul de glorie), locuin a lui Dumnezeu. De aceea putea spune c cuvântul profetic s-a
adeverit.
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Vedem c în greac cuvintele »vremurile de apoi« nu sunt înso ite de articol. Deci nu
este vorba de un timp anumit, ci un timp care poart semnele caracteristice ale
timpului din urm . tim c acesta va fi începutul ultimului timp de încercare al
omului, când el va tr i o mie de ani sub domnia plin de binecuvânt ri a Domnului i
va dovedi c nici m car prin aceasta du m nia inimii lui fa de Domnul i fa de
Dumnezeu nu se va schimba (Apocalipsa 20, 7-12). Aceasta nu este acela i lucru cu
»ceasul cel de pe urm « (1 Ioan 2, 18), c ci acesta este tot timpul în care tr im – mai
exact spus, timpul Adun rii, dup ce a început dec derea, deci din ultimii ani ai
apostolilor.
Am v zut deci c Petru vede pe cre tin ca ales de Tat l, mântuit i n scut din nou.
Cre tinul are o speran vie cu privire la o mo tenire nestric cioas , i neîntinat
i
care nu se poate vesteji, p strat în ceruri pentru el, i el însu i este p zit de puterea
lui Dumnezeu pentru aceast mântuire. Dar el este înc în pustie, aici pe p mânt, i pe
drumul spre cer trebuie s mearg în aceast lume prin greut i i încerc ri.
Cu toate c primele versete ale Epistolei c tre Efeseni privite superficial se aseam n
cu primele versete din Epistola lui Petru, exist totu i o diferen mare de principiu.
Fiecare epistol ( i începuturi de epistol ) redau o anumit parte a adev rului.
Israel a ajuns în pustie abia dup ie irea din Egipt, sau mai exact spus, dup ce la
muntele Horeb au ajuns într-o leg tur strâns cu Dumnezeu. Dup aceea au trecut
prin Iordan în ar . Cre tinul poate fi privit sub aceste dou aspecte. Petru îl vede în
pustie, în Epistola c tre Efeseni Pavel îl vede în ar , în locurile cere ti. Desigur, Israel
nu putea s fie în acela i timp în pustie i în ar ; dar noi putem, cu toate c aceasta
nu înseamn c noi putem în acela i moment s fim în ambele locuri.
În Epistola c tre Efeseni vedem c Dumnezeu L-a înviat pe Hristos i I-a dat un loc la
dreapta Sa, i acolo L-a dat s fie Cap al Adun rii, care este trupul Lui (Efeseni 1, 1821). El este deci v zut acolo ca Om, c ci nu se spune c El Însu i a înviat, ci c puterea
lui Dumnezeu L-a înviat. Vedem deci un Om glorificat în cer i Adunarea este unit cu
El. Deci în El sunt i eu în cer. De aceea se spune: »... ne-a înviat împreun i ne-a pus
s
edem împreun în locurile cere ti în Hristos Isus« (Efeseni 2, 5-6). Dumnezeu ne
vede deja acum în Hristos în cer i prin credin pot s m v d i eu a a. Aceasta
înseamn totodat c eu posed deja acum toate binecuvânt rile, c ci Hristos a primit
totul, iar eu sunt unit cu El. Noi suntem binecuvânta i cu orice binecuvântare
spiritual (Efeseni 1, 3) ( i în cer nu exist altceva decât numai lucruri spirituale), de
care putem avea parte prin puterea Duhului Sfânt. În Epistola c tre Efeseni aceast
mo tenire cuprinde tot ce este ca mo tenire a lui Hristos Însu i: tot ce este în ceruri i
pe p mânt (Efeseni 1, 10-13).
Cu toate c începutul celor dou epistole este foarte asem n tor – acelea i cuvinte i
acelea i binecuvânt ri – se diferen iaz foarte mult unele de altele prin aceea c în
Epistola c tre Efeseni sunt posesiune actual , în prima Epistol a lui Petru sunt
speran de viitor.
S dea Dumnezeu s cunoa tem i s posed m practic tot ce ne arat Petru, dar s
nu r mânem la aceasta, ci s mergem mai departe, ca s lu m în posesiune tot ce ne
este prezentat în Epistola c tre Efeseni, c ci de fapt aceasta este adev rata stare
cre tin .
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Capitolul 1 versetele 6-7: În ea voi v bucura i mult, m car c acum, dac
trebuie, sunte i întrista i pentru pu in vreme, prin felurite încerc ri, pentru ca
încercarea credin ei voastre, cu mult mai scump decât aurul care piere i care
totu i este cercat prin foc, s aib ca urmare lauda, slava i cinstea, la
ar tarea lui Isus Hristos,
S-a discutat mult cu privire la întrebarea, la ce se refer »în ea« sau »în care«. În
greac se poate referi la Isus Hristos, la Dumnezeu, la toate versetele anterioare 3-5, la
mântuire, sau la vremea din urm . Din context se pare c primele dou nu pot s fie.
Din punct de vedere gramatical se pare c ultima posibilitate este cea mai potrivit ,
c ci atât »vremea«, sau »timpul« cât i »în care« sunt în greac de genul neutru, în timp
ce »mântuirea« este de genul feminin. Cu toate acestea, din context rezult c cel mai
mult probabil se refer la »mântuire«. Pentru în eles nu are importan
aceast
diferen , cel pu in nu are, dac l s m textul a a cum este. »Timpul din urm « din
versetul 5 este caracterizat prin descoperirea mântuirii, i deci mântuirea este
subiectul despre care este vorba.
Mul i comentatori ajung, dup p rerea mea, la o explica ie foarte mult dorit de ei,
plasând în viitor »v bucura i mult«, cu toate c verbul în limba greac este la timpul
prezent. Ei ajung la aceast explica ie, deoarece în eleg foarte pu in pozi ia cre tin ,
nu- i pot imagina c credincio ii, c rora Petru le scria aici, se puteau bucura mult, în
timp ce erau întrista i. De aceea vor s prezinte lucrurile în a a fel, ca i cum Petru s-ar
fi gândit la timpul din urm i el spune c atunci cei credincio i se vor bucura mult. Ei
privesc cuvântul »în« ca determinare a timpului i vor s vad în acesta, c credincio ii
se vor bucura mult atunci când vor ajunge în acest timp ( i prin aceasta, dup p rerea
lor, este vorba de cer). Dar a a cum am spus, expresia »v bucura i mult« este la timpul
prezent, i nu la viitor.
Dac ace ti comentatori s-ar fi ostenit s cerceteze unde se folose te cuvântul grecesc
în Noul Testament1, ar fi g sit mai multe exemple în care aceast bucurie este legat de
greut i i suferin e. S studiem numai locurile din Evanghelia dup Matei, din Faptele
Apostolilor i din 1 Petru. i Pavel înva acela i lucru, când scrie în 2 Corinteni 6, 10:
»ca ni te întrista i, i totdeauna suntem veseli«.
Lucrarea de la cruce a fost terminat . Noi avem iertarea p catelor i suntem copii ai
Tat lui. În afar de aceasta ne a teapt mo tenirea (capitolul 1, 3-5). S nu fie oare
binecuvânt rile care ne fac s l ud m i s pream rim pe Dumnezeu, Tat l nostru, o
permanent bucurie, atunci când le vedem? Ochiul credin ei este permanent îndreptat
spre ele. »Ne bucur m în n dejdea slavei lui Dumnezeu« (Romani 5, 2), scrie apostolul
Pavel, i prin aceasta în elege pozi ia cre tin general . Trebuie s recunoa tem c
ochiul nostru nu este permanent îndreptat spre aceasta, i de aceea nu mai cunoa tem
marea bucurie, a a cum ar trebui s-o cunoa tem. Dar devierile noastre nu schimb cu
nimic pozi ia cre tin ! Nu este un motiv de mare bucurie, dac ne gândim la tot ce am
primit deja prin credin , i ce vom mai primi, când va avea loc »mântuirea«, deplina
mântuire a sufletului i trupului? Ce va fi, când Îl vom vedea, pe El, Mântuitorul
nostru, în slav , dar i ca Mielul jertfit, care a murit pentru noi (Apocalipsa 5, 6)!
Nederanja i, s -L putem savura cu des vâr ire, pe El i tot ce ne va da (Luca 12, 37)!
Aici pe p mânt suntem câteodat întrista i prin diferite lucruri, dar reduc ele bucuria
cu privire la revenirea în curând a Domnului i la tot ce este în leg tur cu revenirea
Lui? Dimpotriv ! Greut ile m resc dorin a dup acest moment i ne fac s
recunoa tem mai mult scump tatea acestei st ri minunate! Dar aceste greut i ne
arat i diferen a dintre Israel i noi cre tinii. Ca popor împ cat cu Dumnezeu, care st
în privilegiul Lui, pentru Israel nu vor mai fi ispite. Blestemul asupra p mântului va fi
atunci îndep rtat, iar pustia va înflori ca trandafirul (Isaia 35). Nu se va face nimic r u
pe inuturile sfinte ale lui Dumnezeu (Isaia 11, 1-9), iar boala i moartea nu va mai
1 Matei 5, 12; Luca 1, 47-48; 10, 21; Ioan 5, 35; 8, 56; Faptele Apostolilor 16, 34; 1 Petru 1, 6-8;
4, 13; Apocalipsa 19, 7
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exista pentru ei (Isaia 65, 19-25). Satana va fi legat în adânc (Apocalipsa 20, 1-3), iar
dreptatea va domni. Bucuria i pacea va fi partea lor, i nu vor mai suferi (Psalmul 96).
Domnul Isus va domni din Ierusalim asupra p mântului (Psalmul 2 i Psalmul 8)!
Credincio ii, c rora le scria Petru, erau împ ca i cu Dumnezeu i aveau voie s -L
numeasc Tat l lor (capitolul 1, 17). Ei sunt poporul lui Dumnezeu, da, chiar mai mult,
o semin ie aleas , o preo ie împ r teasc , o na iune sfânt , un popor pe care
Dumnezeu i l-a câ tigat ca s fie al Lui (capitolul 2, 9-10). i cu toate acestea, în
pozi ia lor pe p mânt, au parte de urm rile p catului lui Adam i ale blestemului
asupra crea iei (Geneza 3, 17-19). Ei sufere i consecin ele judec ii lui Dumnezeu de
la turnul Babel (Geneza 11, 1-9). Totodat
sufere din cauza consecin elor
necredincio iei lui Israel i a judec ilor lui Dumnezeu asupra poporului (Deuteronom
28, 64-65).
Noi nu suferim din cauza dec derii lui Israel. Dar primele dou surse de necaz i
greut i sunt i pentru noi. În afar de aceasta suferim i din cauza abaterilor i e u rii
Adun rii în m rturia ei public . În ceea ce prive te pozi ia noastr , ne asem n m cu
destinatarii scrisorii: o r m i în mijlocul dec derii.
Cu privire la consecin ele exterioare ale p catului lui Adam i a construc iei turnului
Babel, avem aceia i soart ca i cei necredincio i. i noi tr im pe un p mânt blestemat
i oft m împreun cu crea ia (Romani 8, 19-23). i noi suferim ca urmare a încurc rii
limbilor i a grani elor care exist . Nu putem s schimb m împrejur rile de pe p mânt
în favoarea noastr . Dar noi putem fi în astfel de împrejur ri altfel decât cei
necredincio i. i cu toate c avem parte de toate formele de domnie a lui Dumnezeu
asupra p mântului, exist totu i diferen a c domnia lui Dumnezeu se exercit în
favoarea noastr – ceea ce este ar tat în mod deosebit aici în prima epistol a lui Petru
– în timp ce este împotriva celor necredincio i, cum vedem în mod deosebit în a doua
epistol a lui Petru.
Da, sunt unele încerc ri. »Felurite« nu înseamn „multe”, ci „tot felul”. Ele pot avea
caracterul r ului, p catului, al du m niei oamenilor, pot fi consecin ele blestemului
asupra p mântului, încurcarea limbilor, i altele. Pavel nume te o mul ime din acestea,
dar nu pe toate (Romani 8, 35-39). »Încerc ri«, sau ispite, nu înseamn neap rat
»ispitire de a p c tui« (vezi Geneza 22, 1), cu toate c cuvântul poate s însemne i
aceasta. În greac este acela i cuvânt ca i în Iacov 1, 2, iar contextul în ambele locuri
arat clar c este vorba de încerc ri, de punere la încercare. În ambele locuri se adaug
c prin aceste lucruri credin a este încercat . Dumnezeu nu încearc , nu ispite te,
niciodat spre p cat (Iacov 1, 13). Este cu totul altceva, când El permite ca Satana s-o
fac , dar numai dac este necesar.
Dac vin astfel de încerc ri în via a noastr , ne întrist m. Nu este o dovad c
suntem foarte spirituali, dac nu sim im astfel de greut i! Este, dimpotriv , dovada c
nu suntem spirituali. C ci toate aceste lucruri ne sunt trimise de Dumnezeu în domnia
Lui. A a cum am v zut, aceste lucruri sunt partea tuturor oamenilor de pe p mânt.
Dar pentru noi, ele sunt în mâna Tat lui nostru. i El are totul în mâna Sa i El ne
trece prin încercare numai »dac trebuie«. El folose te mijloacele domniei Sale spre
binele nostru, ca s ne educe, ca s frâng voin a noastr (Evrei 12, 5-11), s ne fac
dependen i i s ne fac s cunoa tem compasiunea Lui i a Domnului Isus. »Orice
pedeaps , deocamdat pare o pricin de întristare, i nu de bucurie; dar mai pe urm
aduce celor ce au trecut prin coala ei, roada d t toare de pace a neprih nirii.«
Nimic nu ne poate desp r i de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos,
Domnul nostru. Dac Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastr ? El, Cel
care n-a cru at pe Fiul S u, ci L-a dat pentru noi to i, cum nu ne va da împreun cu El
toate lucrurile? (Romani 8, 31-39) Noi sim im încerc rile, c ci altfel nu ar avea nici o
valoare; dar tim cine le trimite, i c este dragostea care Îl conduce. De aceea ne
putem bucura chiar i în necazurile noastre (Romani 5, 3-5).
Taina cea mare este, fiind con tien i c El trimite totul, s avem încredere deplin în
dragostea lui Dumnezeu! El se folose te de oameni i de împrejur ri, dar toate acestea
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sunt numai cauze secundare. Ele nu pot face nimic, dac El nu le-ar folosi. De aceea
este nebunie s prive ti la aceste unelte.
În afar de aceasta noi suntem numai »pentru pu in vreme« întrista i, dac trebuie.
Mântuirea a fost deja ar tat (capitolul 1, 5). Domnul va veni în curând i toate
greut ile se vor sfâr i i El ne va duce în slav . »Eu socotesc c suferin ele din vremea
de acum nu sunt vrednice s fie puse al turi cu slava viitoare« (Romani 8, 18).
Vedem aici cât putere d a teptarea revenirii Domnului Isus. Aici nu se vorbe te în
mod sublim despre revenirea Lui; am v zut c Petru nu merge mai departe de a vorbi
despre apari ia Domnului. Venirea Lui pentru Adunare (1 Tesaloniceni 4; 1 Corinteni
15, 51) nu este amintit de el, c ci el nu scrie despre Adunare ca atare. Dar principiul
este acela i.
Dac a tept pe Domnul i Îl a tept s vin , voi avea o alt atitudine fa de lucrurile
de aici de pe p mânt. Nu m voi nec ji din cauza camerei de hotel neconfortabil , dac
tiu c voi r mâne acolo numai o noapte sau dou . Tot a a de pu in m voi face
dependent de lucrurile care sunt în acea camer , c ci va trebui s le p r sesc.
Este bine dac din când în când ne vom întreba: „Dac ar veni Domnul în aceast
clip , trebuie s p r sesc lucruri pe care le iubesc? Sunt lucruri care m împiedic s
doresc ca Domnul s vin în clipa aceasta? Dac Domnul ar veni în clipa aceasta, ar fi
o surpriz pentru mine, sau ar fi împlinirea unei dorin e – sfâr itul a tot ce
împov reaz inima mea?”
Într-o cu totul alt lumin se v d greut ile din perspectiva a tept rii Domnului. Ele
nu vor fi atunci numai trecute, ci scopul este: lauda, slava i cinstea, la ar tarea lui
Isus Hristos. Credin a este încercat prin ele, ca la descoperirea noastr înaintea
scaunului de judecat al lui Hristos s se vad cum a lucrat credin a noastr (2
Corinteni 5, 10). i prin aceasta va fi prosl vit Domnul Isus; El va fi admirat, c a
putut s lucreze astfel în oameni slabi, cum suntem noi (2 Tesaloniceni 1, 10).
Necazul aduce r bdarea, r bdarea aduce experien
(a credincio iei i ajutorului
Domnului), experien a aduce speran (în ajutorul i mângâierea Domnului) (Romani 5,
3-5). În felul acesta credin a este înt rit . Desigur, aici nu este credin a în Domnul Isus
ca Mântuitor al p c to ilor, ci încrederea în El în via a de cre tin, în toate greut ile i
problemele vie ii într-o lume al c rei st pânitor este Satana (Ioan 12, 31), într-un timp
al c rui dumnezeu este Satana (2 Corinteni 4, 4), i pe un p mânt blestemat (Romani
8, 20-23).
Aurul este dup p rerea oamenilor fire ti cel mai pre ios metal, este cel mai pu in
expus stric ciunii i pierderii valorii. Dar, ca toate lucrurile p mânte ti, nu este ve nic,
ci trec tor, i se poate strica. Numai lucrurile spirituale nu sunt trec toare i nu pot s
se strice.
Dar oricât de pre ios ar fi aurul, i tocmai pentru c este a a de pre ios, trebuie
încercat pentru a constata dac este cu adev rat aur i pentru ca s se scoat zgura
din el, ca s r mân aur curat. Fratele Bakstee, care era giuvaergiu, a povestit odat
detaliat la o conferin cum se cur e te aurul: aurul se înc lze te în creuzet pe foc, cu
adaos de componente care conglomereaz impurit ile, pân când topitorul î i vede fa a
reflectat în topitura de aur (Maleahi 3, 2-3).
Dac aurul p mântesc este încercat în felul acesta prin foc i cur it, cu cât mai mult
credin a, încrederea copilului lui Dumnezeu în Tat l, a celui r scump rat în Fiul lui
Dumnezeu, în Cel care l-a iubit i S-a dat pe Sine pentru el (Galateni 2, 20).
Noi avem experien e cu privire la sl biciunea credin ei noastre. Fiecare credincios are
credin ; Dumnezeu a s dit-o în el (Efeseni 2, 8). Dac n-ar avea credin , n-ar fi
credincios, c ci atunci nu a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor al lui i nu a crezut c
Dumnezeu l-a iertat atunci când a venit cu p catele sale i cu vina sa la Domnul.
Îns credin a noastr se încrede mai u or în Dumnezeu în privin a lucrurilor ve nice,
decât cu privire la lucrurile p mânte ti. Noi suntem deseori a a de pro ti, c ne punem
încrederea în împrejur ri, în aptitudinile noastre, în s n tatea noastr , sau în semenii
no tri, în loc s-o punem în Acela, în mâinile C ruia sunt toate lucrurile. Atunci
Dumnezeu trebuie s sf râme toate aceste sprijinitori, sau s ni le ia cu totul, ca s ne
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punem încrederea numai în El, c ci în greut i experiment m cine este El, chiar i în
lucrurile vie ii zilnice.
Un exemplu frumos în acest sens vedem în cei trei prieteni ai lui Daniel (Daniel 3). Ei
se încredeau în Dumnezeu i din cauza aceasta au fost arunca i în cuptorul aprins.
Aparent Dumnezeu nu a r spuns la credin a lor; El a permis s fie arunca i în foc. Dar
care a fost rezultatul ederii lor în foc? Ultimele leg turi omene ti au fost arse, iar ei au
devenit cu totul liberi. i inimile lor au avut o amintire minunat a p rt iei lor cu
Domnul, a a cum niciodat nu ar fi putut s-o aib pe alt cale. Cât de mult a fost
înt rit credin a lor, încrederea lor în Domnul! Cât de minunat a fost Dumnezeu
glorificat înaintea conduc torului imperiului babilonian i a tuturor mai marilor lui!
A a încearc Dumnezeu credin a noastr , ca ea s devin mai tare, mai curat . Prin
aceasta El este glorificat, iar via a noastr este eliberat de nelini te. Dac plini de
încredere Îi încredin m Lui toate lucrurile, atunci pacea Lui ne va p zi inimile i
gândurile (Filipeni 4, 7). i când în curând vom fi descoperi i înaintea scaunului de
judecat al lui Hristos, pentru ca fiecare s primeasc r splata dup binele sau r ul pe
care l-a f cut când tr ia în trup (2 Corinteni 5, 10), va fi bucuria Domnului s fac s
se vad aceast credin
scump pentru El, i s-o r spl teasc . i când El va fi
descoperit aici pe p mânt, i noi împreun cu El (2 Tesaloniceni 1, 7-10), atunci El va fi
admirat în credin a noastr , c El, Cel dispre uit i crucificat de lume, a avut o a a de
mare putere de atrac ie asupra oamenilor s rmani, slabi, c ei au perseverat, ca i cum
ar fi v zut pe Cel care nu se vede (Evrei 11, 27), i prin încrederea în El au biruit
împ r ii, au închis gura leilor, au primit putere în sl biciune, i a a mai departe (Evrei
11, 33-38). În felul acesta încercarea credin ei va avea ca urmare »lauda, slava i
cinstea, la ar tarea lui Isus Hristos«.
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