Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 2, 11-12 – H. L. Heijkoop
Partea a treia
Capitolul 2, 11 – capitolul 3, 9
Capitolul 2 versetele 11 i 12: Prea iubi ilor, v sf tuiesc ca pe ni te str ini i
c l tori, s v feri i de poftele firii p mânte ti care se r zboiesc cu sufletul. S
ave i o purtare bun în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce v vorbesc de
r u ca pe ni te f c tori de rele, prin faptele voastre bune, pe care le v d, s
sl veasc pe Dumnezeu în ziua cercet rii.
Aici începe partea a treia a scrisorii, care se întinde pân la capitolul 3 versetul 9.
Aceast parte i urm toarele dou con in îndemnuri practice care se bazeaz pe
înv
tura din primul capitol i primele 10 versete din capitolul al doilea. Acesta este
un principiu în Scriptur . Avertismentele se bazeaz totdeauna pe înv
tura
referitoare la leg tura sufletului cu Dumnezeu, i totdeauna sunt privite sub acest
aspect. De aceea în mod normal în prima parte a unei scrisori g sim partea de
înv
tur i dup aceea avertismentele, care sunt totdeauna în concordan cu partea
referitoare la adev rul lui Dumnezeu prezentat în scrisoare. A a, de exemplu,
avertismentele din epistola c tre Efeseni au un alt caracter decât acela pe care îl au
avertismentele din aceast epistol . În epistola c tre Efeseni credincio ii sunt
prezenta i ca fiind învia i împreun cu Hristos i a eza i în El în locurile cere ti, în timp
ce în epistolele lui Petru sunt privi i ca pelerini aici pe p mânt.
În primele versete ale capitolului 1 (1 Petru 1, 1-2) g sim, pe scurt spus, pozi ia în
care au fost adu i credincio ii prin harul lui Dumnezeu. Ale i dup cuno tin a mai
dinainte a lui Dumnezeu Tat l, prin sfin irea lucrat de Duhul, spre ascultarea i
stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Cuno tin a despre Dumnezeu Tat l, i leg tura cu
El, sfin irea prin Duhul Sfânt (punerea deoparte prin na terea din nou) i stropirea cu
sângele lui Isus Hristos au fost explicate detaliat în prima parte a epistolei (1 Petru 1, 3
+ 14-19). Pe lâng aceasta ne-a fost prezentat chemarea noastr cereasc .
În partea a doua (1 Petru 1, 22 – 2, 10) s-a vorbit din nou despre na terea din nou,
dar acum ca fundament al pozi iei noastre de martori. Noi suntem o preo ie sfânt , ca
martori înaintea lui Dumnezeu în Locul Preasfânt, i o preo ie împ r teasc , ca martori
în lume i pentru lume. Am v zut c ultima înseamn : noi trebuie s revel m pe
Hristos în toat umblarea noastr . În aceast pozi ie suntem unelte ale îndur rii lui
Dumnezeu. Îndurarea este afec iunea pe care o are Dumnezeu fa
de noi în
împrejur rile noastre din via .
Din aceasta se na te de la sine întrebarea, cum revel m noi pe Hristos în diferitele
rela ii, în care noi putem ajunge aici pe p mânt. Prin aceasta ajungem la ultimul punct
al pozi iei noastre ca credincio i: am fost adu i la ascultarea lui Hristos (1 Petru 1, 1-2).
Domnul nu a venit pe p mânt ca s I se slujeasc , ci ca El s slujeasc (Matei 20, 28).
El a fost Slujitorul ascult tor, care a revelat pe Dumnezeu în toat bun tatea i harul
S u. De aceea a suportat tot ce I-au f cut oamenii. Acest caracter îl reveleaz
Dumnezeu i ast zi fa
de oameni. El este »Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care
voie te ca to i oamenii s fie mântui i i s vin la cuno tin a adev rului« (1 Timotei 2,
4). Hristos este într-adev r prosl vit, i El S-a a ezat la dreapta lui Dumnezeu, fiind
Cap al tuturor lucrurilor (Efeseni 1, 20), dar Dumnezeu I-a zis: » ezi la dreapta Mea,
pân voi pune pe vr jma ii T i a ternut al picioarelor Tale« (Evrei 1, 13). Dumnezeu nu
a adus înc ziua când vor fi nimici i oamenii nelegiui i; El »are o îndelung r bdare
pentru voi, i dore te ca niciunul s nu piar , ci to i s vin la poc in « (2 Petru 3, 7,
9; Evrei 11, 13). De aceea noi suntem str ini pe p mânt i f r drept de cet enie, a a
cum a fost i Domnul Isus pe p mânt. De aceea Îl g sim deseori prezentat în felul
acesta în scrisoarea aceasta ca model.
Deci ce fel de gândire se potrive te pentru un pelerin i str in? Este ascultarea i un
duh supus. Dac eu voi fi un împ rat în Împ r ie, atunci voi exercita autoritate i
st pânire. Dar deoarece acum sunt un str in alungat, se cuvine un duh de supunere în
toat via a mea. În orice rela ii ar sta un str in, Duhul Sfânt a teapt un duh de
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smerenie i supunere din partea lui, a a cum apostolul Iacov vorbe te de un duh de
s r cie i r bdare.
Cât de pu in în elegem noi cre tinismul în caracterul s u moral! Încerc m s juc m
rolul unui viteaz, în timp ce ar trebui s ocup m pozi ia unui sclav încins.
Cre tin tatea nu a în eles niciodat cre tinismul, i în mod deosebit acea comunitate
cre tin care se bazeaz pe Petru ca fundament i izvor al autorit ii ei, biserica
catolic . Ea î i revendic dreptul de a domni peste toate împ r iile i peste toate
autorit ile. Noi cunoa tem felul în care ea i-a exercitat acest drept arogant în Evul
Mediu. C l toria împ ratului german la Canossa, ca s se plece înaintea Papei, a
devenit proverbial . Cine cunoa te profe ia, tie cum Biserica catolic va exercita în
curând autoritatea peste imperiul roman restaurat (Europa de vest reunificat ). Ea va fi
îmbr cat în purpur
i stofe de culoare ro u-aprins i se va împodobi cu aur, pietre
pre ioase i perle, în loc s îmbrace hainele de p r de capr ale profe ilor i hainele
închise, pr fuite, ale pelerinilor (Apocalipsa 17, 4). »Zice în inima ei: ed ca
împ r teas !« (Apocalipsa 18, 7). A a cum cineva a scris: „Prosl virea pe p mânt în
timpul de fa , puterea universal i slava vizibil , cea mai grosolan idolatrie, tr darea
cea mai pustiitoare i cea mai stricat a sfintei puneri deoparte pentru Hristos i ura
cea mai crunt fa
de sfin ii lui Dumnezeu i martorii lui Isus, acestea sunt
caracteristicile ei cele mai îngrozitoare, de ne ters i indubitabile” (W. Kelly).
Dac un credincios nu cunoa te adev rul despre perioadele de timp (cum fiecare
perioad de timp din istoria omului î i prime te caracterul în func ie de felul cum
Dumnezeu se descoper în acel timp), nu va putea niciodat s cl deasc corect pe
temelie. A a începe apostolul aici: »Feri i-v de poftele firii p mânte ti«. Nu este acesta
un duh de îngr dire, de control? Dup aceea spune, c noi trebuie s fim supu i
st pânirilor omene ti. S nu vorbe ti despre drepturile, pe care crezi c le ai. Cuvântul
lui Dumnezeu spune, c singurul drept, pe care îl are un om, este s mearg în iad!
În afar de aceasta, noi, ca »liberi« avem voie s folosim libertatea noastr numai
pentru a sluji (1 Petru 2, 16). Ce minunat, s vezi pe omul liber c este un sclav al lui
Dumnezeu. Noi trebuie s iubim pe fra i (1 Petru 2, 17). Dac fac aceasta, nu le voi
sluji eu atunci?
Femeile trebuie s fie supuse b rba ilor lor (1 Petru 3, 1-7). B rba ii trebuie s dea
cinste so iilor lor (1 Petru 3, 1-7). i Hristos, ca marele nostru Model, ne este prezentat
ca Cel ce sufer , dar care »nu amenin a, ci Se supunea dreptului Judec tor« (1 Petru 2,
21-23).
Dar înainte ca apostolul s înceap s -i aten ioneze, li se adreseaz cu cuvântul
»Preaiubi ilor«. Aceast expresie deriv de la un cuvânt grecesc folosit pentru dragoste,
care niciodat nu se întâlne te în c r ile scriitorilor greci, dar care în Cuvântul lui
Dumnezeu, cu mici excep ii, se folose te totdeauna pentru dragostea lui Dumnezeu sau
a Domnului Isus. Petru iubea credincio ii, deoarece ei erau obiectul dragostei lui
Dumnezeu (1 Ioan 5, 1). Dragostea lui Dumnezeu era punctul de plecare pentru
dragostea lui, dar i pentru aten ion rile lui i compasiunea lui (1 Petru 4, 12).
Totdeauna trebuie s fie a a. Aten ion rile spirituale rezult totdeauna din dragoste
pentru cel aten ionat; i este bine pentru cel aten ionat s tie, c aten ionarea are loc
din dragoste. Aceasta face inima lui mult mai receptiv pentru a primi aten ionarea.
Cuvântul grecesc pentru »v sf tuiesc« înseamn textual: „a chema”, „a pofti”.
Aceasta poate avea loc cu scopuri diferite i în feluri diferite. A a este în 2 Corinteni 1,
4 de mai multe ori tradus prin „a mângâia”. Aici se pare c se în elege, s gândeasc , i
chiar mai mult, s ia în considerare ce le va scrie apostolul în continuare.
Un str in este cineva care locuie te în mijlocul unui popor, c ruia nu-i apar ine i în
care el nu se bucur de drepturile de cet ean. Deci el este într-o stare f r drepturi. El
este unul care altundeva este acas .
Petru i-a numit la începutul scrisorii »str ini, împr tia i« (1 Petru 1, 1). Aceasta
ar ta pozi ia lor exterioar pe p mânt. Erau în afara Canaanului, lep da i de iudeii cu
care au fost una înainte de întoarcerea lor la Dumnezeu. Aici este vorba de mai mult, i
anume în sensul din capitolul 1, 17-18. Aici sunt binecuvânt rile, pe care ei le aveau
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ca cre tini, cele care îi fac str ini. Dac harul i-a chemat în cer, ce aveau ei atunci a
face cu lucrurile de pe acest p mânt, cu ceea ce preocup pe oamenii lumii acesteia?
Prin na terea din nou au primit o alt via , decât aceea pe care o au oamenii lumii
acesteia: ei au o via cereasc . Mo tenirea lor era p strat în ceruri pentru ei. Ei
a teptau ar tarea lui Isus Hristos în slav (1 Petru 1, 3-7). Ei chemau pe Dumnezeu ca
Tat
i ei au fost elibera i din felul de ert de vie uire, pe care-l mo teniser de la
p rin ii lor, prin sângele lui Hristos Cel lep dat de lume, în care ei credeau (1 Petru 1,
17-19). Ei erau o parte a Casei lui Dumnezeu, o preo ie sfânt , care avea voie s intre
în Locul Preasfânt înaintea lui Dumnezeu. Erau o semin ie aleas , o preo ie
împ r teasc , un popor sfânt (1 Petru 2, 5-10). Ei credeau într-un Domn, care a fost
crucificat de lume, i pentru credin a lor lumea era r stignit fa de ei i ei fa de
lume (Galateni 6, 14)! Ei erau desp r i i în Duhul de aceia care au v zut pe Dumnezeu
în Fiul S u, i cu toate acestea I-au urât i lep dat pe amândoi (Ioan 15, 24). Tat l lor
era în cer; Mântuitorul lor, pe care Îl iubeau i de care se bucurau »cu o bucurie
negr it
i str lucit « (1 Petru 1, 8), era acolo, n dejdea lor era acolo, toate resursele
ajutorului lor erau acolo, în cer. Toate acestea f ceau cerul s fie patria lor, „c minul”
lor. Nu este a a i pentru noi, care avem parte de acelea i lucruri ca i ei?
Nu ne bucur m noi, c suntem str ini în aceast lume, care poart caracterul
du m niei fa de Dumnezeu i fa de Hristos? Din p cate g sim în noi o leg tur cu
lumea, din care am ie it. În noi în ine sunt izvoarele din care iese stric ciunea, care
dezonoreaz Numele lui Dumnezeu în domeniul domniei Lui i aceasta duce la judecat
din partea Sa.
Petru vorbe te despre carne (fire) ca fiind via a omului pe p mânt (1 Petru 4, 1-6). Tot
a a o aplic când vorbe te despre Domnul (1 Petru 3, 18). Dar omul a devenit un
p c tos, iar via a lui este caracterizat prin neascultare i r zvr tire împotriva lui
Dumnezeu. i apostolul Pavel, care în mod obi nuit merge pân la temelie, vorbe te
despre carne ca despre natura dec zut a omului. Petru nu merge atât de departe. El
vorbe te aici despre pl cerile c rnii. Cuvântul grecesc pentru „carnal” sau „firesc”
(sarkikos) se întâlne te în Romani 15, 27; 1 Corinteni 3, 3; 9, 11; 2 Corinteni 1, 12; 10,
4 i aici. În greaca clasic s-a folosit în mod obi nuit un alt cuvânt (sarkinos), ca s
desemneze corpul, deci carnea ca materie, din care este constituit trupul.
În afar de Romani 15, 27 i 1 Corinteni 9, 11, unde cuvântul are în eles general,
„sarkikos” presupune o voin carnal . Dorin ele nest pânite sau pl cerile carnale sunt
dorin e ale naturii umane la care voin a omului este activ , i aceasta este totdeauna
p cat pentru un cre tin, c ci el a fost adus la »ascultarea lui Hristos« (1 Petru 1, 2).
F r delegea, deci ac ionarea f r s întrebi care sunt drepturile Domnului asupra
noastr , este p cat, atât pentru cei credincio i, cât i pentru cei necredincio i (1 Ioan 3,
4).
Nu tim noi din propria experien , c aceste pofte se lupt împotriva sufletului, c
ele întrerup p rt ia cu Tat l i cu Fiul i în felul acesta ne r pesc bucuria? C prin
aceasta devenim f r putere i putem chiar c dea foarte adânc, dac Domnul nu ne
aduce înapoi? Dac vrem s avem putere în afar , trebuie s fim cura i l untric. Dac
vrem s avem bucurie, trebuie s avem mai întâi sfin enia. Bucuria vine totdeauna la
scurt timp dup sfin enie. Cine nu este sfânt, nu are bucurie. Prin sfin enie în eleg aici
sfin enia practic – s te corectezi pe tine însu i i umblarea ta (1 Petru 1, 15-16), s ii
carnea în moarte, acolo unde Dumnezeu a dus-o prin crucea lui Hristos (Galateni 5,
24; Coloseni 2, 11).
Aici nu este vorba totdeauna de lucruri grosolane, cel pu in nu la început. Dac nu
veghem, i pe lâng aceasta neglij m rug ciunea, ceea ce facem prin Duhul se va
transforma încet în lucrarea f cut prin carne (Galateni 3, 3). Galatenii au început prin
Duhul, dar acum încercau s termine prin carne (fire); dar apostolul le-a spus, c ei au
c zut din har. Cât de u or trece dragostea duhovniceasc i stima pentru un frate, pe
care Dumnezeu îl folose te, în dragoste fireasc . Nu am v zut noi deseori, c aceast
dragoste fireasc nu vrea s vad r ul i nu vrea s urmeze subiectul lui pe c ile
doctrinelor false p c toase sau al r t cirilor? Nu ne face deseori dragostea pentru so ie
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i pentru copii s scuz m pe cel gre it sau chiar s -l ap r m? Nu s-a încheiat deseori
stima spiritual pentru un frate sau o sor din partea unuia de sex opus în cele mai
grosolane p cate?
Aceste pl ceri lupt împotriva sufletului. Sufletul este v zut aici ca locul ac iunii lui
Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu este împiedecat prin p cat, sau chiar întrerupt ,
dar nu se spune ca noi s lupt m împotriva p catului. Noi s ne ferim de el.
Este numai un loc în Noul Testament în care se spune ca noi s lupt m împotriva
p catului (Evrei 12, 4). Dar acolo este vorba de p catul din jurul nostru, de p catul din
lume, dac ne l s m prin i în mreaja lui. Dar nu se spune niciodat , ca s lupt m
împotriva p catului din noi. Aceasta este misiunea Duhului Sfânt, a a cum spune
Scriptura: »C ci firea p mânteasc pofte te împotriva Duhului, i Duhul împotriva firii
p mânte ti; sunt lucruri protivnice unele altora, a a c nu pute i face tot ce voi i«
(Galateni 5, 17). Principiul biblic valabil aici spune: »C ci voi a i murit« (Coloseni 3, 3).
i din aceasta rezult : »Tot a a i voi în iv , socoti i-v mor i fa de p cat, i vii pentru
Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru« (Romani 6, 11). Deci noi nu trebuie s
lupt m împotriva pl cerilor c rnii care sunt în noi, ci s ne ferim de ele, deci s nu le
l s m s vin . Pentru aceasta este nevoie de vigilen
i mult rug ciune (Luca 22, 46).
G sim la Iov un tablou minunat al acestei vigilen e. El a f cut un leg mânt cu ochii lui,
ca s nu priveasc la nimic sau s nu priveasc în a a fel încât s se trezeasc poftele
carnale (Iov 31, 1). Scriptura nume te aceast înfrânare într-o form foarte sever : »De
aceea, omorâ i m dularele voastre care sunt pe p mânt, ... întrucât v-a i dezbr cat de
omul cel vechi, cu faptele lui, i v-a i îmbr cat cu omul cel nou« (Coloseni 3, 5-10).
Aceast dezbr care este ceea ce ne este prezentat în tabloul t ierii împrejur
(circumciziei). Iosua ne înva , c noi putem fi în pustie, f r s fim t ia i împrejur. Dar
dac am trecut prin Iordan, adic , înf ptuim în inimile noastre moartea i învierea
noastr împreun cu Hristos, i dac apoi vrem s lu m în posesiune ara, adic ,
realiz m practic ce înseamn s fim a eza i împreun cu Hristos în locurile cere ti,
atunci trebuie s fim t ia i împrejur (Iosua 5, 2-9).
Petru nu ne vede umblând în locurile cere ti, ci umblând aici în pustie. De aceea el
nu prezint acest principiu în toat plin tatea lui, dar se apropie foarte mult de el sub
aspect practic. Noi trebuie s fim aten i i la aspectul exterior al vie ii noastre de
credin . Da, credin a trebuie s fie izvorul umbl rii noastre. Credin a este adev rul
revelat, este cunoa terea gândurilor lui Dumnezeu. Credin a este energia
duhovniceasc din noi, care în ascultare fa de Domnul i încredere în El transpune în
practic ce noi recunoa tem ca voie a Domnului, prin cunoa terea Cuvântului S u i
p rt ia cu El.
Dar noi am v zut, c noi, ca preo ie împ r teasc , trebuie s vestim virtu iile Aceluia
care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunat , prin aceea c noi Îl revel m în
via a noastr practic , în umblarea noastr (1 Petru 2, 9). Dac aceasta lipse te, atunci
este nu numai o lips într-o m rturie pozitiv , ci este ceva negativ. Noi suntem
cunoscu i ca cre tini. Noi purt m numele lui Hristos. De aceea lucrurile rele, pe care le
facem, sunt socotite lui Hristos (Romani 2, 24).
De aceea umblarea noastr trebuie s fie onorabil . Cuvântul grecesc pentru
„onorabil” s-a tradus deseori prin „bun ”. Deci noi trebuie s avem o umblare bun i
s nu facem nimic r u, ci s facem contrariul. Dar eu cred, c în elesul merge aici mult
mai departe, c în el se include i gândul cu privire la puritate i credincio ie. Domnul
Isus putea s zic , c tot ce a zis El era revelarea Lui Însu i (Ioan 8, 25). Cuvintele i
faptele Lui nu au fost rostite i f cute pentru a ascunde adev ratele Lui gânduri.
Oricine se putea baza pe cuvintele Lui. A a scrie apostolul Iacov: »Mai pe sus de toate,
fra ii mei, s nu v jura i ... Ci „da” al vostru s fie „da”; i „nu” s fie „nu”« (Iacov 5,
12). Eu nu cred c aceasta se refer la jur mântul pe care autorit ile îl cer de la noi.
Apostolul Iacov se refer la jur minte i asigur ri, care au scopul de a confirma ce a
spus cineva, de exemplu: „Jur, c aceasta este adev rat”, sau „pe cuvântul meu de
onoare”. Cine zice a a, las s se recunoasc c un cuvânt obi nuit al lui nu este
suficient. La iudei aceasta însemna foarte mult. Din cuvintele Domnului putem vedea,
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c ei au construit o teorie întreag , la care anumite jur minte nu trebuiau respectate
(Matei 23, 16-23).
La un cre tin ar trebui s fie suficient un cuvânt simplu. Fiecare cuvânt al lui ar
trebui s fie adev rat. Da al vostru s fie da, i nu s fie nu. De aceea s nu foloseasc
expresii de fortificare, c ci aceasta d impresia, c nu te po i încrede pe deplin în
cuvintele i faptele obi nuite. Toat umblarea lui trebuie s fie a a fel, ca cei
necredincio i s nu aib nici un motiv s -l b nuiasc de inten ii rele.
Cu toate acestea ei vor vorbi r u despre noi! Ei sunt du mani ai lui Dumnezeu i de
aceea încearc s dezonoreze Numele lui Dumnezeu, vorbind lucruri rele despre copiii
lui Dumnezeu. i în zilele acelea, când cre tinismul era nou în toate rânduielile lui i în
opozi ie total cu p gânismul, se ofereau multe ocazii pentru aceasta. Refuzul
cre tinilor de a aduce jertfe idolilor, i lipsa total a tablourilor i semnelor, oferea
du manilor motive suficiente ca s -i numeasc atei ti, oameni f r Dumnezeu.
S rb torirea Mesei Domnului, legat de cuvintele Domnului: »Acesta este trupul Meu,
acesta este sângele Meu«, era o ocazie potrivit s -i învinov easc de canibalism i alte
lucruri asem n toare. Refuzul lor de a diviniza statul i pe conduc torii lui, a a cum se
obi nuia în general la greci i romani, i-a stigmatizat ca fiind du mani ai statului i
r zvr ti i. i leg tura cre tin de copii ai lui Dumnezeu, care se ar ta prin aceea, c se
numeau între ei fra i i surori, legat cu în l area femeii din starea de sclav i juc rie
a b rbatului, pe care o ocupa în p gânism, a fost folosit ca s acuze pe cre tini de
incest i alte rela ii ru inoase.
În lumea cre tinat sau în cre tin tatea lumeasc , astfel de acuza ii nu mai au nici o
putere. Dar du manii lui Dumnezeu vor g si totdeauna motive, ca s vorbeasc de r u
pe credincio i (1 Petru 3, 16). Noi nu putem evita aceasta. Dar noi trebuie s fim treji,
s nu le oferim niciun motiv pentru aceasta. Ei ne pot numi r uf c tori, oameni, care
fac r ul (1 Petru 4, 2-5); dar noi trebuie s facem binele. Con tiin a lor îi va convinge
totdeauna de lucrurile bune, pe care noi le facem, chiar dac ei nu recunosc. Dar când
va veni ziua, când Dumnezeu le va zdrobi voin a i le va sf râma mândria, ei vor trebui
s recunoasc i prin aceasta vor glorifica pe Dumnezeu, recunoscând c El a lucrat în
cre tini i a fost în mijlocul lor.
Cei necredincio i sunt foarte aten i la umblarea celor credincio i. Ei tiu foarte bine,
cum ar trebui s fie un cre tin i ce se cuvine s fac , chiar dac nu în eleg de ce este
a a. Este ciudat pentru ei, c cei credincio i nu fac ce fac ei, dar condamn cu o
bucurie r ut cioas , dac este a a (1 Petru 4, 4). Dac cei credincio i nu fac,
batjocoresc, ca i cum ar face. Trebuie s ne a tept m la aceasta, oricât de dureros ar
fi, în mod deosebit pentru credincio ii tineri. În mod deosebit atunci când vine din
partea oamenilor care zic c sunt credincio i, dar sunt lume ti.
Va veni îns o zi, când Dumnezeu va cerceta pe ace ti dispre uitori. El le va lua
speran a p mânteasc i sursele de bucurie, le va nimici mândria i le va frânge voin a.
Pentru unii, aceasta poate avea loc în timpul acesta. Aceasta înseamn c Dumnezeu îi
va aduce la poc in , i ei î i vor recunoa te vina înaintea Lui. La sfâr it îns , atunci
când va veni Domnul, va fi valabil pentru to i, »care va scoate la lumin lucrurile
ascunse în întuneric, i va descoperi gândurile inimilor« (1 Corinteni 4, 5). G sim o
expresie asem n toare în scrisoarea adresat Filadelfiei (Apocalipsa 3, 9).
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