Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 2, 5-8 – H. L. Heijkoop
Capitolul 2 versetul 5: i voi, ca ni te pietre vii, sunte i zidi i ca s fi i o cas
duhovniceasc , o preo ie sfânt , i s aduce i jertfe duhovnice ti, pl cute lui
Dumnezeu, prin Isus Hristos.
Aici cuvintele »pietre vii« sunt înso ite de »ca ni te«, ceea ce în versetul 4 nu st cu
privire la Domnul, »piatra vie«. Domnul este în fiin a Lui, în Sine Însu i, o piatr vie.
Noi nu suntem a a. Cuvintele »ca ni te« arat o compara ie. Deci noi venim la El a a
cum ar trebui s-o fac pietrele vii. Dar eu cred c însemn tatea este mult mai mare i
ea are mai mult sensul: ca ni te – a a cum de fapt sunte i – pietre vii. i cu toate
acestea exprimarea nu este a a de accentuat , ca în cazul Domnului în versetul 4.
Este caracteristic pentru scrisoare, c Duhul Sfânt îl face pe Petru s foloseasc des
cuvântul »viu« (cap. 1, 3+23; cap. 3, 10+18; cap. 4, 2+5+6). Atunci când noi ne privim
pe noi în ine ca ni te pietre vii (cap. 4+5), trebuie s verific m cum am devenit noi a a.
Ajungem atunci la un izvor divin, la ceea ce Tat l i-a propus. Noi nu eram pietre.
» rân e ti i în rân te vei întoarce« (Genesa 3, 19). În noi nu era nimic pe care s
te po i încrede, c ci se spune: »Dumnezeu s fie g sit adev rat i to i oamenii s fie
g si i mincino i« (Romani 3, 4). Domnul nu S-a încrezut în aceia care au crezut în
Numele Lui, »pentru c îi cuno tea pe to i« (Ioan 2, 24).
Petru tia cum a devenit el o piatr . A fost atunci când a crezut m rturia despre
Domnul i s-a dus la El. Domnul i-a zis atunci: »Tu e ti Simon, fiul lui Iona; tu te vei
chema Chifa (care în traducere înseamn piatr )« (Ioan 2, 42). Fiul lui Dumnezeu l-a
luat pe Simon în posesiune i i-a dat un alt nume; numai st pânul unui sclav poate s
dea acestuia un alt nume. Prin credin a sa în Domnul, Petru a avut parte de natura
Stâncii vii, a Pietrei vii. i aceast Piatr a dat natura Sa aceluia care a venit la ea. i
aici Petru, inspirat de Duhul Sfânt, extinde aceasta la to i credincio ii. Noi suntem
pietre vii, cei care avem l untric aceea i natur i aceea i via ca i Piatra vie. El ne-a
f cut asemenea Lui în toate privin ele, desigur cu excep ia divinit ii Sale. El este Piatra
vie – noi suntem pietre vii. El este scump pentru Dumnezeu – noi am fost accepta i în
Cel Preaiubit (Efeseni 1, 6). El este Piatra lep dat de oameni – i noi vom fi de
asemenea lep da i. Noi am fost f cu i una cu El în toate privin ele. Aceasta este un
privilegiu pre ios. Totul în Hristos era str lucirea des vâr it a lui Dumnezeu. i noi,
cei care suntem în Hristos, avem prin El în ochii lui Dumnezeu toat des vâr irea lui
Hristos.
Aceast via , pe care am primit-o, a fost verificat i încercat în tot chipul posibil în
Izvorul ei. Ea a trecut prin moarte i judecat . A trecut prin toate valurile i toate
talazurile mâniei lui Dumnezeu, i, pe de alt parte, în înviere a fost ar tat iar i în
puterea i slava divin . Ea este o via
de biruin
în afara domeniului puterii
întunericului. Nu exist nici o putere p mânteasc sau infernal , nici om, nici diavol,
care s poat leza aceast via , pe care a primit-o cel mai slab i neînsemnat
credincios.
În Deuteronom 10 g sim un tablou al celor spuse mai înainte, cu toate c acolo este
privit mai mult din punct de vedere practic. Moise, ca tablou al Domnului Isus,
ciople te tablele de piatr din stânc i le aduce la Dumnezeu, care a scris (2 Corinteni
3, 3) pe ele cuvintele care au fost pe primele table (Hristos) i apoi le pune în lada de
lemn (un tabou al Domnului).
Noi am fost zidi i ca pietre vii. Hristos, Stânca, este fundamentul, i noi am fost zidi i
deasupra. Este lucrarea lui Hristos – El cl de te Adunarea Sa (Matei 16, 18). Când prin
credin a în El am devenit pietre vii, El ne-a folosit, ca s construiasc cl direa mai
departe. Deci aceasta nu este o activitate continu , ci a avut loc odat pentru
totdeauna.
Aici, i numai aici, Petru se apropie de înv
tura apostolului Pavel cu privire la
Adunare (Biseric ). Dar cu toate c el vede leg tura credincio ilor între ei, el nu
vorbe te despre unitatea Duhului i a Trupului lui Hristos. Numai în scrisorile
apostolului Pavel g sim descoperit adev rul despre Adunare în toat profunzimea i
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des vâr irea lui. Petru vorbe te despre ceea ce cl de te Hristos, i nu despre ceea ce
une te cu El.
Cortul, Locuin a lui Dumnezeu în mijlocul lor, deosebea pe Israel de toate popoarele.
Acest cort ar ta dorin a lui Dumnezeu de a locui în mijlocul oamenilor. Dar chiar în
acest tablou vedem c aceasta era posibil numai pe baza salv rii. Abia dup ie irea din
Egipt se vorbe te despre locuin a lui Dumnezeu (Exodul 15, 13+17). Nu era o cas
»duhovniceasc «, ci era o cas »f cut de mân omeneasc « (2 Cronici 6, 18; Evrei 9,
24). Când apoi Dumnezeu a trebuit s p r seasc casa, din cauza dec derii poporului,
a r mas o cl dire moart ; era numai o m rturie a faptului c via a a plecat de acolo.
Domnul spune Ierusalimului: »Iat c vi se las casa pustie« (Matei 23, 38), i El a
plecat din Templu i a vestit nimicirea lui.
Dar Dumnezeu nu a renun at la planul Lui. El a locuit în Domnul Isus pe p mânt
(Ioan 1, 14; Coloseni 1, 19). Când Domnul Isus a p r sit p mântul, dup ce a înf ptuit
lucrarea, i S-a în l at la cer, Duhul Sfânt a coborât pe p mânt, ca s alc tuiasc
locuin a lui Dumnezeu în Duhul. i Hristos a construit Casa, Templul lui Dumnezeu,
care va fi Locuin a lui Dumnezeu în ve nicie (Efeseni 2, 22+21).
Deci, Petru vorbe te despre Casa lui Dumnezeu ca fiind construit de Hristos, dar
care nu era înc gata. Este exact acela i lucru, cu ceea ce g sim în Efeseni 2, 21. Ea
este Adunarea, corespunz tor hot rârii lui Dumnezeu. Acest Templu, sau locuin , va
fi terminat abia atunci când va veni Domnul Isus. Atunci vor învia credincio ii
adormi i, iar credincio ii care vor fi în via
vor fi transforma i. În acel moment
Adunarea va fi pe p mânt cu num rul complet, potrivit hot rârii lui Dumnezeu. Casa
va fi atunci complet i va fi luat în slav . Acolo va fi Locuin a lui Dumnezeu pentru
ve nicie (Apocalipsa 21, 2; Ioan 14, 16+17).
Apostolul Pavel vorbe te de asemenea despre Templu sau despre Casa lui Dumnezeu,
dar într-un alt sens, i anume ca o cas construit de oameni, de aceia care ocup în
cre tin tate locul de me ter-zidar (1 Corinteni 3, 9-17; 1 Timotei 3, 15). În acest caz se
poate cl di cu lemn, fân, trestie, cu principii care nu rezist la încercarea prin foc
(sfin enia lui Dumnezeu care p trunde i cerceteaz totul), de c tre oameni care nu
sunt caracteriza i de aur (neprih nirea i slava divin ), argint (pre ul care a fost pl tit
pentru mântuire)
i pietre scumpe (reflectarea slavei divine). Credincio ii
i
necredincio ii alc tuiesc împreun Casa, a a c în timpul de dec dere ea trebuie
comparat cu o Cas mare, în care se g sesc vase de cinste i vase de necinste (2
Timotei 2, 20). Acesta este i caracterul »locuin ei lui Dumnezeu, în Duhul« (Efeseni 2,
22), cu toate c acest nume nu se refer la dec dere, ci la faptul c Duhul Sfânt
locuie te acum pe p mânt în Adunare.
Este remarcabil c adev rul despre Casa lui Dumnezeu nu a fost ar tat în Ierusalim,
unde acest ora era în Vechiul Testament strâns legat de aceast Cas , a a cum va fi i
în viitor (Psalmul 132, 13-14). Dumnezeu l-a folosit pe apostolul Pavel ca s scrie
credincio ilor din Efes, i mai târziu lui Timotei, când acesta a fost în Efes (1 Timotei 3,
15). i apostolul Petru scrie credincio ilor iudei, care locuiau în împrejurimile Efesului.
Nu Ierusalimul, i cu atât mai pu in Roma, este numele pe care Dumnezeu l-a legat cu
Adunarea. Adunarea din Efes ne este prezentat prin Duhul Sfânt, ca prin aceasta noi
s putem înv a ce estre Adunarea potrivit cu gândurile lui Dumnezeu, i din p cate
totodat ce a f cut omul cu acest bun minunat încredin at lui (Efeseni 1-4; Faptele
Apostolilor 19, 9; 20, 17-37; Apocalipsa 2, 1-7).
Domnul a p r sit Templul i l-a declarat ca fiind casa „lor” (Matei 24, 1). Templul nu
mai este Casa Tat lui, din momentul când Ierusalimul a lep dat definitiv pe Domnul.
Dar cât de greu a fost pentru ucenici s în eleag aceasta în inima lor. Vedem în
Faptele Apostolilor ce loc a ocupat Templul din Ierusalim pentru ei, i cum nu au rupt
realmente leg turile cu el. În cele din urm Domnul a intervenit, l sând ca Ierusalimul
i Templul s fie pustiit de romani.
În scrisoarea adresat evreiilor, apostolul a încercat s desprind pe credincio ii
dintre iudei de lucrurile vechi, prezentând ochilor lor slava nespus de mare a Domnului
i a lucr rii Sale. Aici Petru le prezint casa „duhovniceasc ”, ca s -i fac independen i
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din punct de vedere spiritual de Ierusalim i s -i lege l untric cu Adun rile întemeiate
de apostolul Pavel în localit ile lor. Ce gând pre ios a fost pentru credincio i, s fie o
parte a acestei Case minunate, în care Dumnezeu va locui în ve nicie. Chiar dac
vechea cas din Ierusalim era construit din pietre cioplite, mari i pre ioase (1
Împ ra i 5, 17), ele erau pietre moarte. Casa cea nou era construit din pietre vii, i ei
în i i erau aceste pietre vii. Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu, este fundamentul. Ei, cei
care aveau via a lui Hristos, constituie cl direa. Domnul Însu i este iar i »Capul
unghiului« (versetul 7), Piatra de încheiere, prin care Casa se termin . Întreaga cl dire
trebuie s fie în mod necesar Hristos, dac se vrea s fie Locuin a lui Dumnezeu;
Hristos personal, i dup aceea cei în care El ia chip.
De fapt noi, via a noastr , ar trebui s fie expresia a ceea ce este Hristos (2 Corinteni
3, 3). Noi suntem r spunz tori, ca s fie a a. Cât de minunat ar fi, dac lumea ar putea
recunoa te pe Hristos în mine i în tine! Dac noi am fi reflectarea harului S u, a
dragostei i Adev rului S u, da, a tot ce este El! Cândva va fi a a. În ora ul sfânt
Ierusalim, care se coboar din cer de la Dumnezeu, toate pietrele str lucesc în toat
slava lor (Apocalipsa 21, 19). Comparat cu Apocalipsa 4, 3, vedem c aceast slav este
slava lui Dumnezeu. Ele descoper aceast slav prin ceea ce sunt în ele în ile, i nu
mai exist nimic care s împiedice aceasta. Sunt acelea i pietre vii, cu care Domnul
construie te acum; noi ne putem vedea pe noi în ine în acestea. Dar Moise al nostru
ne-a cioplit i ne-a lefuit pân a disp rut toat murd ria, toate rugozit ile i
denivel rile i degetul lui Dumnezeu a putut s scrie pe noi în chip des vâr it toate
gândurile Sale (Deuteronom 10, 1-5). Atunci noi vom fi expresia gândurilor lui
Dumnezeu (logos), tot a a cum au fost primele table de piatr (Hristos).
... o preo ie sfânt , ...
A a cum to i credincio ii sunt pietre vii, tot a a ei sunt i preo i. Leg tura lor cu
Domnul prosl vit în cer, Marele Preot peste Casa lui Dumnezeu (Evrei 10, 21), le d
aceast pozi ie. A a cum fiii lui Aaron erau preo i pe baza na terii lor naturale, tot a a
sunt ei preo i prin na terea spiritual . Apostolul nu spune c ei trebuie s fie pietre vii
i preo i sfin i, ci c ei sunt. Desigur, noi trebuie s ne comport m practic ca preo i i
s exercit m slujba preo easc . Dar pentru a putea face aceasta, trebuie s fim mai
întâi preo i. Trebuie s fim mai întâi în aceast pozi ie, pentru a putea avea parte de
privilegile legate de aceast pozi ie. Noi nu devenim preo i prin faptul c aducem jertfe
spirituale, ci noi putem s aducem aceste jertfe, pentru c suntem preo i.
Noi suntem o preo ie, un neam de preo i. În Israel preo ia era alc tuit numai din
neamul lui Aaron. Noi to i apar inem casei Marelui nostru Preot. i de aceea preo ia
noastr corespunde pozi iei actuale a lui Hristos în cer.
Ar trebui s vedem, c Hristos este Preot dup rânduiala lui Melhisedec (Evrei 5, 6),
dar El exercit preo ia lui Aaron. Melhisedec a fost împ rat-preot, care binecuvânta
(Geneza 14, 15-20; Evrei 7, 1). Aceasta este pozi ia lui Hristos în timpul Împ r iei de o
mie de ani. El va ie i atunci din Locul Preasfânt pe p mânt, ca s binecuvânteze
(Levitic 9, 23). Dar acum este înapoia perdelei, c s exercite acolo lucrarea pentru
poporul aflat în pustie. Poporul nu Îl vede. În felul acesta preo ia noastr poart
caracterul preo iei lui Aaron, în timp ce preo ia împ r teasc din versetul 9 poart mai
mult caracterul lui Melhisedec.
A fi în apropierea lui Dumnezeu este caracterul cel mai pre ios i cel mai remarcabil
al unui preot. În cazul poporului Israel numai preo ii aveau voie s se apropie de
Dumnezeu în Locul Preasfânt; i tot a a este i acum. Noi suntem mai aproape de
Dumnezeu decât a fost oricare din fiii lui Aaron, da, mai mult chiar decât a fost Aaron
însu i. Niciunul din fiii lui Aaron nu avea voie s intre în Locul Preasfânt, iar el însu i
avea voie s intre numai o dat în an, i atunci nu f r a aduce sânge. Noi îns avem
intrare liber prin perdeaua sfâ iat (Evrei 10, 19-22). Aceasta o poate face orice copil
al lui Dumnezeu, chiar i cel mai tân r i cel mai slab. Existen a unei clase preo e ti
deosebite este în contradic ie cu cre tinismul. Ea neag des vâr irea lucr rii lui
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Hristos i pozi ia principial a cre tinului. La moartea lui Hristos s-a terminat cu
sistemul religios iudaic. Ce privilegiu deosebit avem noi ca cre tini!
i s aduce i jertfe duhovnice ti, pl cute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.
Aceasta este lucrarea noastr ca preo i: s ador m permanent pe Dumnezeu. Noi
suntem preo i duhovnice ti i nu fire ti (carnali), i avem de adus lucruri duhovnice ti.
Preo ii Vechiului Testament aduceau animale ca jertf de ardere i de mul umire, i
aduceau f in i ulei ca jertf de mâncare. Din ce constau jertfele noastre? »Prin El s
aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertf de laud , adic , rodul buzelor care
m rturisesc Numele Lui« (Evrei 13, 15).
Jertfele noastre spirituale constau din ceea ce Duhul Sfânt va lucra în inimile
noastre, atunci când ne bucur m în har. Jertfele noastre sunt ceea ce se ridic din
inimile noastre spre Dumnezeu, atunci când devenim mi ca i de m re ia lucrurilor care
ne-au fost date i de dragostea care ni le-a dat. Vedem mântuirea noastr i admir m
m rimea ei. Vedem pre ul, pe care Dumnezeu l-a pl tit pentru ea, prin aceea c a dat
pe Fiul S u întâi n scut. Vedem pozi ia în care am fost adu i. Vedem slava Persoanei
Fiului lui Dumnezeu i lucrarea Sa. Inimile noastre devin mi cate prin aceasta, i prin
puterea Duhului Sfânt exprim m aceasta, prin aceea c vorbim înaintea lui Dumnezeu
despre ce am în eles din toate aceste lucruri. i Dumnezeu voie te ca inimile noastre s
în eleag pl cerea Lui în Hristos, a a c tot ce este Hristos, i tot ce El ne-a f cut
cunoscut despre Dumnezeu, este tema mul umirii, laudei i ador rii din Casa Sa.
Aceasta ne este prezentat clar în tablourile Vechiului Testament. Preo ii aduceau tot
timpul jertfe, care vorbesc despre via a Domnului pe p mânt (jertfele de mâncare), sau
jertfe care Îl prezint sub diferite aspecte în lucrarea Sa de pe cruce (jertfa arderii de tot
i jertfa de mul umire), sau care arat sl vile Lui personale (lucrarea de t mâiere). În
felul acesta Tat l ne prezint toate sl vile Fiului S u i a lucr rii Lui, ca noi s le
admir m, a a cum El Î i g se te pl cerea în El, i ca s rostim înaintea Lui ceea ce
vedem cu inimile noastre. Aceste jertfe sunt totdeauna pl cute lui Dumnezeu. Tot ce
vorbe te despre Domnul Isus, este pl cut înaintea Lui. i prin acestea ne apropiem de
Dumnezeu, îmbr ca i în valoarea lucr rii Domnului.
Aceasta este acum slujba preotului; slujba la care Dumnezeu cheam pe fiecare
credincios, b rbat sau femeie, tân r sau b trân. Practic m noi to i aceast slujb ?
Pot exista obstacole. Dac ne-am murd rit, atunci trebuie mai întâi ca picioarele s
fie sp late (Ioan 13). Nu pot s fiu în Locul Preasfânt i s m plâng de p rt ia
întrerupt prin ceea ce am f cut. Mai întâi trebuie ca Duhul Sfânt s refac p rt ia.
Înainte s aib loc aceast refacere, nu poate avea loc nici o adorare în Duhul Sfânt.
Eu nu am încetat s fiu un preot, dar nu sunt apt s exercit slujba de preot. Mai întâi
trebuie s fiu cur it corespunz tor cur iei locului pe care am fost adus.
Pot s fie i alte obstacole. În tablourile c r ii Levitic g sim c un orb, un chiop, un
coco at, un pitic, unul care i-a pierdut puterea de reproducere, i alte lucruri, fac pe
om inapt pentru slujba de preot (Levitic 21). O astfel de persoan avea voie s m nânce
mâncarea preo easc , dar nu avea voie s se apropie s aduc pâinea lui Dumnezeu.
Ficele lui Aaron aveau voie s mânânce hrana preo easc , c ci ele apar ineau familiei
preo e ti, dar nu aveau voie s slujeasc în Locul Sfânt. O stare spiritual slab , sau
lipsa de putere spiritual , a a cum este prezentat ea în ficele lui Aaron, ne poate face
inap i s exercit m practic slujba de preot. Dar, potrivit gândurilor lui Dumnezeu,
aceasta nu este o stare normal pentru un credincios.
Chemarea lui Dumnezeu adresat fiec rui credincios este, ca el s se arate practic ca
preot. Aceasta înseamn , ca el s intre în Locul Preasfânt, în imediata apropiere de
Dumnezeu, ca acolo s aduc jertfele pe care Duhul Sfânt le-a lucrat mai înainte în
inima lui, atunci când s-a preocupat cu Persoana Domnului Isus i lucrarea Sa,
precum i cu harul i dragostea lui Dumnezeu descoperite în aceast Persoan . Se
poate imagina o slujb mai înalt i mai minunat ?
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Capitolul 2 versetul 6: C ci este scris în Scriptur : „Iat c pun în Sion o piatr
din capul unghiului, aleas , scump ; i cine se încrede în El, nu va fi dat de
ru ine.”
Pentru a înt ri cele spuse aici, apostolul citeaz acest text (Isaia 28, 16), dar nu
textual. De fapt versetele 4 i 5 sunt împlinirea fundamental a acestei profe ii. Isaia
vede profetic pe conduc torii Israelului din timpul din urm , care, îngrozi i de „râul
care se revars ” (Asur), fac un leg mânt cu moartea, o învoial cu locuin a mor ilor. Ca
s se apere de Asur, se vor uni cu anticrist, omul p catului (2 Tesaloniceni 2, 3-9), care
ac ioneaz numai a a cum voie te el, i cu c petenia împ r iei romane restaurate
(Apocalipsa 13, 6), care batjocore te pe Dumnezeu. Duhul Sfânt nume te pe ace ti doi
moartea i iadul. Dar domnitorii peste iudei vor recunoa te c minciuna (puterea
diabolic ) nu este un loc de refugiu, i falsitatea nu ofer viitor.
Pentru r m i a credincioas este îns un punct de odihn . Dumnezeu a pus în Sion
o Piatr de baz , o Piatr care a fost probat , o pre ioas Piatr din capul unghiului,
care este bine întemeiat . Cine se încrede în aceast Piatr »nu va fi fricos«. Mesia va fi
crucificat i lep dat, iar for ele r ut i vor p rea c au st pânirea peste tot, dar la
sfâr it El va elibera pe poporul Lui i va judeca pe du mani. Aceast Piatr va nimici
imperile lumii (Daniel 2, 35), va judeca r ul i va umple tot p mântul.
În felul acesta, ca i în multe alte locuri, aceast eliberare este legat cu Sionul. Dac
acest nume este folosit simbolic, el prezint harul lui Dumnezeu în leg tur cu
Împ r ia (Evrei 12, 22). Dup ce poporul în timpul lui Samuel a lep dat pe Dumnezeu
ca Împ rat (1 Samuel 8, 7), sub Saul dec derea a atins punctul culminant. Dup aceea
Dumnezeu i-a ar tat harul S u, prin aceea c prin David a dat poporului biruin a
asupra tuturor vr jma ilor lui i eliberarea deplin , i prin faptul c El a venit s
locuiasc în mijlocul poporului (2 Samuel 5, 7). Este deci har dup o necredincio ie
total . Dar acest har este legat de David i Sion, cetatea lui David (Psalmul 132).
Credincio ii dintre iudei, c rora Petru le-a scris, nu au tr it în timpul în care se va
împlini profe ia. Dar Petru se adreseaz lor, c ci Piatra din capul unghiului, în care
r m i a î i va pune în curând încrederea, este Piatra vie, pe care ei au fost zidi i. Chiar
dac poporul ca întreg a lep dat pe Domnul, a a c el nu poate primi binecuvântarea,
aceasta nu este o piedic pentru r m i , ca prin har s primeasc totu i
binecuvântarea, i anume în forma sa cre tin
i des vâr it . Totul se bazeaz pe
moartea i învierea Domnului; atât domnia Sa viitoare în Ierusalim asupra p mântului
întreg, cât i binecuvânt rile spirituale de acum, de care avem parte, i din care Petru
ne prezint o parte din ele, dar care prin apostolul Pavel sunt prezentate în
des vâr irea lor.
Acum nu este înc Templul slavei, care va fi în viitor în Ierusalim. Acum este o Cas
duhovniceasc
i o preo ie sfânt , ca s aduc jertfe duhovnice ti în timpul lep d rii
lui Hristos de c tre Israel. Credincio ii pot savura f g duin ele, în m sura în care în
acest timp sunt în concordan cu c ile lui Dumnezeu. i dac ei sunt lipsi i de unele
lucruri care vor fi partea r m i ei credincioase din timpul din urm , Dumnezeu a
prev zut ceva mai bun pentru noi (Evrei 11, 40).
Capitolul 2 versetele 7 i 8: Cinstea aceasta este dar pentru voi care a i crezut!
Dar pentru cei necredincio i, „Piatra pe care au lep dat-o zidarii, a ajuns s fie
pus în capul unghiului”; i „o Piatr de poticnire, i o Stânc de c dere”. Ei se
lovesc de ea, pentru c n-au crezut Cuvântul, i la aceasta sunt rândui i.
Piatra nu este pre ioas numai în ochii lui Dumnezeu, ci i în ochii credin ei. Oricât
de slab ar fi cel credincios, credin a vede a a cum vede Dumnezeu.
Cândva aceast scump tate va fi ar tat în tot universeul. »Înaintea Lui împ ra ii vor
închide gura« (Isaia 52, 15). Cu toate c acum nu este înc a a, deoarece Israel L-a
lep dat, r m i a credincioas ( i noi împreun cu ea) poate s savureze aceasta deja
acum, mai dinainte. Pre uirea (cinstea) este pentru noi; Dumnezeu ne-a dat-o. Aici nu
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este vorba, c noi trebuie s ne întreb m dac Domnul este pre ios pentru noi. El este
pre ios în Sine Însu i, i Dumnezeu a descoperit aceast scump tate pentru noi, i nea d ruit-o, ca s-o savur m. Tat l Î i g se te toat pl cerea în Fiul i El dore te ca i noi
s facem la fel. De aceea El descrie aceast slav în Cuvânt. Dar numai credin a o
poate vedea i o poate admira. De aceea Ioan a putut s strige: »Noi am privit slava Lui,
o slav întocmai ca slava singurului n scut din Tat l« (Ioan 1, 14), în timp ce în acela i
moment fra ii Lui nu credeau în El (Ioan 7, 5) i rudele Lui ziceau: »Este nebun« (Ioan
10, 20) i voiau s -L prind . Vedem aici credincio ii pu i fa în fa cu necredincio ii.
Cu toate c El este pre ios pentru credincio i, pentru cei neascult tori este o Piatr de
poticnire i o Stânc de c dere. Avem aici unul din locurile (Isaia 28, 16; 53, 1-4;
Psalmul 118, 22) în care profe ii au revelat lucruri mult mai mari decât au putut ei s
le în eleag , i despre care au tiut c nu erau pentru ei (cap. 1, 10-12). Lui Isaia nu i
s-a prezentat clar scump tatea acestei „Pietre”. Dar acum ea a fost ar tat în toat
valoarea ei acelora care au crezut.
Din p cate mul imea poporului a fost necredincioas . i pentru ei Piatra, pe care
zidarii, conduc torii poporului, au lep dat-o ca fiind nefolositoare, cu toate c El a fost
în l at în cer mai presus de orice st pânire i putere, a fost numai o Piatr de poticnire
i o stânc de c dere! i aceasta a fost prorocit. Dumnezeu a tiut cât de greu va fi s
accep i, c tocmai ei, care dup p rerea lor proprie i a poporului au fost me terii zidari
ai lui Israel, vor lep da, Piatra pus de Dumnezeu ca fundament, ca fiind f r valoare
(Isaia 8, 14). Aceasta va ar ta, c aceia, spre care poporul privea ca la conduc torii lor
spirituali, nu s-au dovedit ap i s construiasc Casa spiritual a lui Dumnezeu. G sim
în evanghelii c nici apostolii nu puteau s cread , c mai marii poporului vor lep da
definitiv i vor crucifica pe Domnul. De aceea ei nu puteau în elege multe locuri din
Scriptur , care vorbeau despre aceasta.
Acum le puteau în elege. Au v zut cu ochii lor, c El, Cel prezentat de profe i ca fiind
Mesia trimis de Dumnezeu, i care incontestabil a f cut s se vad slava Lui moral i
minunile bun t ii i puterii divine, era Iehova Însu i, Cel lep dat i crucificat de marii
preo i i de c rturari (Marcu 15, 31-32). Acum puteau în elege locurile din Scriptur ,
cum ar fi primele versete din Isaia 53 i din Psalmul 118, 22 amintit de Petru aici i în
Faptele Apostolilor 4. Domnul Însu i citeaz acest verset (Matei 21, 42). El st înaintea
marilor preo i i a b trânilor poporului (versetele 23-46) i le spune c Piatra aleas a
fost pus de Dumnezeu ca fundament, dar ei au lep dat-O. Este ca i cum ar spune:
„Eu sunt aici, iar voi M lep da i.”
Dar ce a f cut Dumnezeu cu aceast Piatr lep dat ? El L-a înviat dintre cei mor i i
I-a dat un loc la dreapta Sa în cel mai înalt cer: »mai presus de orice domnie, de orice
st pânire, de orice putere, de orice dreg torie i de orice nume, care se poate numi, nu
numai în veacul acesta, ci i în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare.« (Efeseni 1, 2022) Acesta este în elesul expresiei »Capul unghiului cl dirii«. În felul acesta El, Întâiul
înviat dintre cei mor i, este „Capul unghiului”, piatra de încheiere a Casei lui
Dumnezeu, al c rei fundament este tot El.
»Cei neascult tori« este aici poporul iudeu privit în totalitatea lui. Prosl virea
Domnului este pentru ei o piatr de poticnire i o stânc de c dere. Vedem în Faptele
Apostolilor c ei sunt cei mai mari du mani ai evangheliei despre Domnul glorificat. Ei
se lovesc de Cuvânt, i la aceasta au fost rândui i. »Cuvântul« este aici iar i »logos«,
deci expresia gândurilor lui Dumnezeu, a a cum este prezentat în chip des vâr it în
Domnul. Deoarece iudeii sunt neascult tori, nu vor s se supun Cuvântului harului.
De aceea pentru ei nu exist niciun ajutor. Când un popor p c tos i vinovat leap d
Cuvântul harului, atunci nu mai este nici o salvare.
Ei nu au fost rândui i s fie neascult tori! Înv
tura, c Dumnezeu a rânduit (a
predestinat) pe unii oameni s mearg la pierzare este tot a a de împotriva Scripturii ca
i gândul, c omul are putere s fac binele. Tot ce este r u, este numai din om, i tot
a a, tot binele vine numai din harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a f cut niciodat pe
un om p c tos, i El nu are pl cere în moartea p c tosului i nici ca el s mearg
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pentru ve nicie în iad. Dimpotriv : »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, 3b-4).
Dar Dumnezeu este Dumnezeu. Dac omul în mândria i cutezan a lui refuz s fie
ascult tor, Dumnezeu r mâne suveran peste toate. El a oferit harul i adev rul S u în
Hristos unui popor neascult tor, care în mândria lui a lep dat toat bun tatea i
îndelunga Lui r bdare. Ei s-au lovit de Cuvântul care L-a descoperit pe El. Ei nu au
fost rândui i s fie neascult tori! Dar deoarece au fost neascult tori pân la extrem,
Dumnezeu a hot rât ca ei s se loveasc de Cuvântul care le-a oferit harul, de
Cuvântul, prin care oricine care L-a primit a devenit mântuit i putea s primeasc
binecuvântarea deplin .
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