Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 4,12 – cap. 4,16 – H. L. Heijkoop
Capitolul 4 versetele 12 la 14: Prea iubi ilor, nu v mira i de încercarea
de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca s v încerce, ca de
ceva ciudat, care a dat peste voi; dimpotriv , bucura i-v , întrucât ave i
parte de patimile lui Hristos, ca s v bucura i i s v veseli i i la
ar tarea slavei Lui. Dac sunte i batjocori i pentru Numele lui Hristos,
ferice de voi! Fiindc Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihne te
peste voi.

Apostolul revine la suferin ele celor credincio i în aceast lume: am putea
spune, la tema principal a acestei c r i. El a vorbit despre ele deja în capitolele
2 i 3. Eu cred c aici stau în leg tur cu »sfâr itul tuturor lucrurilor este
aproape«, de la începutul acestei sec iuni a scrisorii (versetul 7).
Întreg timpul cre tinismului, timpul existen ei Adun rii pe p mânt, poart
acest caracter al »ultimei ore«1. Este timpul respingerii totale a lui Dumnezeu
prin lep darea Domnului Isus. Nu mai urmeaz nicio alt perioad , în care
omul s fie pus la prob , probabil numai în ultimele momente ale Împ r iei de
o mie de ani, când pentru scurt timp se va oferi oamenilor, care vor tr i pe
a avut asupra inimii lor domnia
p mânt, ocazia s arate ce influen
binecuvântat de o mie de ani a Domnului Isus (Apocalipsa 20, 7-9). Dar
aceasta nu este o prob în adev ratul sens al cuvântului. Li se va oferi numai
prilejul s descopere starea inimii lor, dup ce ei au fost constrân i timp de o
mie de ani, s se supun , c ci orice neascultare devenit cunoscut, va fi
pedepsit imediat cu moartea (Psalmul 101, 4-8; Isaia 66, 24).
Dar cu toate c tot timpul cre tinismul poart acest caracter al „sfâr itului”,
exist totu i o gradare. »Dar voi, prea iubi ilor, aduce i-v aminte de vorbele
vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. Cum v
spuneau c în vremurile din urm vor fi batjocoritori, care vor tr i dup poftele
lor nelegiuite.« (Iuda 17-18) Timpul din urm al cre tinismului va fi timpul cel
mai r u, nu numai în ce prive te starea lumii, ci în cre tinismul îns i se va
ar ta dec derea de la Dumnezeu (1 Timotei 4; 2 Timotei 3). Este adev rat c
dec derea se va ar ta pe deplin abia dup ce va fi luat din calea ei ceea ce o
împiedic (2 Tesaloniceni 2, 2-7), deci abia dup r pirea Adun rii.
Aceasta înseamn
i c judecata lui Dumnezeu va avea loc pe deplin abia
atunci, acum ea are loc numai ca principiu al guvern rii lui Dumnezeu. »C ci
suntem în clipa când judecata st s înceap de la Casa lui Dumnezeu«
(versetul 17). Marea în tiin are a acesteia, distrugerea Ierusalimului, urma s
aib loc la câ iva ani dup aceea, i credincio ii iudei, c rora le-a scris Petru,
tocmai din cauz c erau credincio i iudei i cre tinismul în timpul acela era
privit de cea mai mare parte dintre na iuni ca fiind o sect iudaic , vor avea
parte în cea mai mare m sur de urm rile judec ii lui Dumnezeu asupra
poporului necredincios.
Inima fireasc poate s în eleag greu c aceia care sunt lega i cu Acela
c ruia »toat puterea I-a fost dat în cer i pe p mânt« (Matei 28, 18) trebuie s
sufere. Cât de greu a fost deja pentru credincio ii dintre iudei s în eleag c
Ierusalimul i Templul vor fi nimicite prin judecata lui Dumnezeu. Mul i dintre
ei, dac nu chiar cei mai mul i, nu erau elibera i de iudaism, ci erau plini de
râvn pentru Lege (Faptele Apostolilor 21, 20). C ei, cei care au primit pe
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Domnul ca pe Mesia trimis de Dumnezeu, sufereau, da, trebuiau chiar s sufere
în mod deosebit, deoarece L-au primit, era greu de în eles pentru inima lor
s rman . Cine putea s -i în eleag mai bine decât Petru! Nu a spus el însu i
Domnului: »S Te fereasc Dumnezeu, Doamne! S nu i se întâmple a a ceva!«
(Matei 16, 22) S-a gândit el în aceste momente la acele clipe din trecut? i s-a
gândit el la cuvintele de mustrare, pe care i le-a spus Domnul atunci? El i-a
înv at lec ia i dorea s-o dea mai departe.
Hristos a primit toat puterea în cer i pe p mânt; El este Împ rat i Preot!
Dar El exercit acum numai lucrarea de Preot. El nu st înc pe Tronul Lui
(Matei 25, 31), ci pe Tronul Tat lui S u (Apocalipsa 3, 21). Cu toate c El este
Preot dup rânduiala lui Melhisedec (Evrei 7, 21), El exercit lucrarea de preot
al lui Aaron, i anume, pentru cei ce au nevoie de ajutor într-o lume, care este
comparat cu o pustie (Evrei 4, 16).
De aceea, cine a primit pe Hristos, are parte de locul pe care El l-a avut aici pe
p mânt, i pe care îl mai are înc – locul lep d rii. De aceea el va avea parte i
de urm rile care decurg din acest loc – suferin a pe care Domnul a îndurat-o
aici pe p mânt (Filipeni 3, 10).
Desigur el nu are parte de suferin ele pe care Domnul le-a îndurat pentru
p catele noastre i pentru p catul nostru. Aceasta a fost o chestiune unic între
Dumnezeu i El. În general toate suferin ele vin din mâna lui Dumnezeu. F r
aprobarea Lui nu ar fi existat nicio suferin pentru Domnul i nu ar exista
nicio suferin pentru noi. Dar suferin a pentru p catele noastre a venit direct
de la Dumnezeu. La aceasta noi nu putem avea parte – ar însemna iadul pentru
noi.
Domnul a suferit îns
i pentru neprih nire, i în privin a aceasta noi nu
numai c putem avea parte de suferin , ci o avem chiar (2 Timotei 3, 12).
Apostolul a vorbit despre aceasta în capitolul 2 i 3. Domnul a suferit i din
cauza du m niei i a lep d rii Sale, din cauza a ceea ce era El. i de aceasta
putem avea parte. Dac ne facem public una cu El în lumea care L-a r stignit,
atunci i noi vom avea parte de ur i vom fi lep da i. Despre aceasta vorbe te
apostolul aici. Aceste suferin e pun credin a la încercare mai mult decât
suferin a pentru neprih nire. Nedreptatea este în conflict cu sim mintele
naturii noastre noi, i chiar a sim mintelor fire ti ale omului sincer. Dar
suferin a pentru Domnul este urmarea, atunci când public ocup m locul
împreun cu El i m rturisim public despre El. Este în leg tur cu dragostea
noastr pentru El i p rt ia practic cu El.
De aceea apostolul le aduce aminte în primul rând, c ei sunt prea iubi i. Ei
sunt iubi i cu o dragoste divin , a c rei origine este în El Însu i. Aici este iar i
cuvântul „agape”; vezi explica iile de la versetul 8 i capitolul 2, 11.
Dup ce privirea lor a fost îndreptat spre dragostea lui Dumnezeu, le poate
prezenta de ce Dumnezeu permite ca ei s fie prigoni i. Prigonirile vin, cei drept,
de la o lume care ur te pe Hristos, dar ea nu ar fi în stare s fac ceva, dac
Dumnezeu nu i-ar permite. Vedem aceasta foarte clar la Domnul Isus. Oricât de
mare a fost du m nia i furia du manilor Lui, ei nu au putut face nimic înainte
de a fi »sosit ceasul« (Marcu 14, 41). De aceea Domnul zice mul imii care a venit
s -L prind : »Acesta este ceasul vostru i puterea întunericului« (Luca 22, 53).
Dumnezeu a permis prigoana îngrozitoare »ca s v încerce«. Nu erau lucruri
m runte, ci, dup cum red cuvântul „foc”, erau prigoane grele. Cuvântul
grecesc se întâlne te în Noul Testament numai aici i în Apocalipsa 18, 9, 18. În
Septuaginta se folose te de dou ori, i anume pentru cuptorul de topit, în care
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se tope te aurul i argintul pentru cur ire (Psalmul 66, 10, Proverbe 27, 21).
Tot a a îl folose te Duhul Sfânt i aici prin Petru. Prigonirile aveau scopul s
verifice pe credincio i, ca s -i cure e. Un exemplu foarte clar în privin a aceasta
g sim în Apocalipsa (Apocalipsa 2, 4,10). Când Adunarea i-a p r sit dragostea
dintâi, Domnul permite un necaz de zece zile prin diavolul, ca s-o aduc înapoi.
În istoria lui Iov vedem cum Dumnezeu folose te pe Satana, ca s - i ating
elul cu Iov. Tot a a Domnul permite ca du m nia lui Satana i a lumii, care
este guvernat de el, s aduc prigoan asupra celor credincio i, pentru ca
planurile lui cu privire la ei s se împlineasc . În greut i ei devin elibera i de
lume i de lucrurile p mântului i sunt adu i mai aproape de Domnul, deoarece
ei simt mai bine dependen a lor.
De aceea Cuvântul lui Dumnezeu spune: »Fra ii mei, s privi i ca o mare
bucurie când trece i prin felurite încerc ri, ca unii care ti i c încercarea
credin ei voastre lucreaz r bdare. Dar r bdarea trebuie s - i fac des vâr it
lucrarea ... Ferice de cel ce rabd ispita! C ci dup ce a fost g sit bun, va primi
cununa vie ii, pe care a f g duit-o Dumnezeu celor care-L iubesc.« - »A i auzit
vorbindu-se despre r bdarea lui Iov, i a i v zut ce sfâr it i-a dat Domnul, i
cum Domnul este plin de mil
i de îndurare« (Iacov 1, 2-12, Iacov 5, 10-11;
Romani 5, 3-5). Cu cât încercarea este mai grea, cu atât binecuvântarea este
mai mare pentru cel ce rabd ispita!
Petru a tiut din experien , c nu încercarea în sine este periculoas , ci când
noi în ine ajungem s fim ispiti i! Domnul l-a aten ionat, dar din p cate f r
succes (Luca 22, 40). Petru s-a încrezut în propria putere i s-a bazat pe
dragostea lui pentru Domnul. Bazându-se pe acestea, a c utat locul de ispit ,
ca s arate, c dac to i Îl vor p r si pe Domnul, el nu-L va p r si. Rezultatul a
fost, c el s-a lep dat de trei ori de Domnul, i chiar cu un jur mânt.
Dac Domnul ne pune la încercare, prin puterea Lui vom putea r mâne în
picioare i Îl vom glorifica. Dar noi în ine nu avem nicio putere. Cum s ne
p zeasc Domnul, dac noi mergem pe un drum al înc p ân rii i încrederii de
sine? În acest caz El trebuie s permit , ca nebunia noastr s devin vizibil i
astfel noi s înv
m ce este firea noastr p mânteasc . »Ferice de cei ce- i pun
t ria în Tine, în a c ror inim locuie te încrederea. Când str bat ace tia Valea
Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare ... Ei merg din putere în putere, i
se înf i eaz înaintea lui Dumnezeu în Sion« (Psalmul 84, 4-7).
Dar cât de mare este harul care ne ridic , atunci când am c zut! Domnul
merge împreun cu Petru pe tot drumul reabilit rii lui, oricât de adânc s-ar
coborî el (Luca 22, 32,34,61). Dup aceea îl prezint fra ilor lui, încredin ându-i
oile i mieii Lui (Ioan 21, 15-19). Con tiin a lui a fost a a de des vâr it cur it
prin lucrarea de r scump rare a lui Hristos (Evrei 10, 2 i urm toarele), c el
acuz deschis pe iudei, c ei s-au lep dat de Cel Sfânt i Neprih nit (Faptele
Apostolilor 3, 14).
În afar de aceasta, aceste suferin e pricinuite de prigonire erau o împ rt ire
a suferin ei lui Hristos. Aceasta ne aduce în p rt ie direct cu Hristos Însu i!
Consecin a este o bucurie deosebit a inimii, nu numai în ve nicie, ci deja acum
aici pe p mânt.
Domnul Însu i a spus: »Ferice de cei prigoni i din pricina neprih nirii« (Matei
5, 10). Petru nu a uitat aceasta i el le-a scris deja: »Dar dac suferi i cu
r bdare, când a i f cut ce este bine, lucrul acesta este pl cut lui Dumnezeu. i
la aceasta a i fost chema i« (capitolul 2, 19-21). - »Chiar dac ave i de suferit
pentru neprih nire, ferice de voi!« (capitolul 3, 14).
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Dar Domnul a spus în continuare: »Ferice va fi de voi când, din pricina Mea,
oamenii v vor oc rî, v vor prigoni, i vor spune tot felul de lucruri rele i
neadev rate împotriva voastr ! Bucura i-v
i veseli i-v , pentru c r splata
voastr este mare în ceruri; c ci tot a a au prigonit pe prorocii, care au fost
înainte de voi« (Matei 5, 11-12). i Petru explic credincio ilor, c rora le scria ( i
totodat i nou ), c p rt ia la suferin ele lui Hristos – s suferi pentru Numele
lui Hristos – are ca urmare o binecuvântare deosebit ; în mod deosebit în slav ,
dar i aici pe p mânt.
S-a spus, c participarea la suferin ele lui Hristos (versetul 13) i batjocorirea
în (sau: pentru) Numele lui Hristos (versetul 14) nu este acela i lucru. Versetul
13 s-ar referi atunci mai mult la suferin a din pricina neprih nirii, din care
cauz i Hristos a suferit, i versetul 14 la suferin a propriu-zis pentru El.
Este adev rat, c noi putem avea p rt ie cu El în suferin a pentru
neprih nire. Dar dup p rerea mea, din context este pe deplin clar, c versetul
14 este o explica ie la versetul 13. Versetul 12 vorbe te deja despre prigonire, i
versetele 13 i 14 continu aceasta. În afar de aceasta, suferin a pentru
neprih nire este în mod obi nuit o chestiune personal , în timp ce prigoana
love te de cele mai multe ori pe credincio i împreun . i aici se pare c
înseamn suferin a pentru to i: »focul din mijlocul vostru«!
A a cum s-a spus, suferin a din pricina neprih nirii este consecin a naturii
noastre noi, care vrea s fac binele i s reveleze felul de gândire al Domnului
Isus Însu i, deoarece El este via a nou (Coloseni 3, 4)! Dar suferin a pentru
Numele Domnului ne aduce în leg tur direct cu El. Este urmarea leg turii
noastre cu El i a dragostei i credincio iei noastre fa de El, i este evident, c
ea are o deosebit valoare pentru Domnul i ne aduce într-o p rt ie deosebit
cu El, deoarece în acest caz este vorba de El personal. Vedem aceasta din
cuvintele Domnului, pe care le-am citat deja. În leg tur cu suferin ele din
pricina neprih nirii, El vorbe te despre „cei” („aceia”), dar la suferin ele pentru
El, spune „voi” (Matei 5, 10-12). Suferin a pentru El vorbe te despre pre ul pe
care noi trebuie s -l pl tim pentru umblarea împreun cu El.
Cuvântul »dimpotriv « (versetul 13) red un contrast pronun at. În loc s
prive ti suferin a pentru Hristos ca fiind ceva str in, trebuie s te bucuri în ea!
Cuvântul arat
i c suferin a st acum într-o anumit rela ie cu bucuria, de
care se va avea parte cândva. G sim aceasta în mod repetat în Scriptur .
»Suferin ele din vremea de acum nu sunt vrednice s fie puse al turi cu slava
viitoare«. - »Dac r bd m, vom i împ r i împreun cu El. Dac ne lep d m de
El, i El se va lep da de noi«. - »Fiindc Dumnezeu g se te c este drept s dea
întristare celor ce v întristeaz , i s v dea odihn atât vou , care sunte i
întrista i, cât i nou , la descoperirea Domnului Isus din cer, etc.« - »Pe oricine
M va m rturisi înaintea oamenilor, îl voi m rturisi i Eu înaintea Tat lui Meu
care este în ceruri« (Romani 8, 18; 2 Timotei 2, 12; 2 Tesaloniceni 1, 6; Matei
10, 32).
Domnul simte suferin a pe care o îndur ai S i pentru El, ca fiind a Lui
proprie. Vedem aceasta clar în cazul vestitorilor Evangheliei Împ r iei din
r m i a iudaic în timpul Necazului cel mare (Matei 25, 40). Dar cu privire la
noi înseamn mult mai mult! Noi am fost f cu i una cu El, a a cum Domnul a
spus clar lui Pavel, atunci când I s-a împotrivit pe drumul Damascului (Efeseni
5, 30; Faptele Apostolilor 9, 4-5).
Da, ce motiv este acesta, s nu te miri de suferin e i s nu dai înapoi
dinaintea lor, dac sunt pentru Numele Domnului, ci, dimpotriv , s te bucuri
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în ele! A a cum am v zut, prin suferin e ne purific m. i în afar de aceasta ele
ne unesc practic cu Hristos: acum, în lep darea Sa (Filipeni 3, 10), dar prin
aceasta, în curând, i în glorificarea Sa. Aceast slav va fi descoperit în
curând. Ea va fi ve nic , în opozi ie cu suferin a scurt de aici. Cuvintele
»bucura i-v « sunt la imperativ prezent (forma de porunc la timpul prezent).
Este deci o porunc , s ne bucur m permanent. Aceasta va avea ca urmare, c
noi ne vom bucura cu o bucurie nespus de mare la ar tarea lui Hristos. C ci
atunci Domnul va r spl ti pe deplin credincio ia noastr . Bucuria noastr nu
va mai fi atunci împiedecat prin amintirea necredincio iei noastre i a
înclina iei noastre reduse de a avea parte de suferin ele Domnului.
Versetul 14 arat
i o alt binecuvântare, care este legat de suferin ele
Domnului. Aceste suferin e sunt numite aici: »batjocori i pentru Numele lui
Hristos«. Domnul Însu i spune ce înseamn cuvintele »în Numele S u«: »pentru
c sunte i ai lui Hristos« (Marcu 9, 41). A a cum am v zut la Saul, Domnul
prive te, când suntem prigoni i, pentru c Îl recunoa tem, ca i cum El Însu i ar
fi prigonit (Faptele Apostolilor 9, 4-5). Noi suntem reprezentan ii i martorii Lui
pe p mânt. Dac din pricina aceasta suntem prigoni i, atunci prigoana este
îndreptat în realitate împotriva Lui. Dar aceast prigoan dovede te totodat ,
c noi de ar t m ca reprezentan ii i martorii Lui! Credincio ii lume ti, care nu
reveleaz pe Hristos în via a lor, nu sunt prigoni i! Atunci noi suntem ferici i. În
limba greac lipsesc cuvintele „de voi”. Prin aceasta accentul se pune pe »ferice«.
Apostolul Pavel ne îndeamn : »S ie im dar afar din tab r la El, i s
suferim ocara Lui« (Evrei 13, 13). Scriptura spune despre Moise: »El socotea
ocara lui Hristos ca o mai mare bog ie decât comorile Egiptului, pentru c avea
ochii pironi i spre r spl tire« (Evrei 11, 26). El nu a socotit bog ia lui Hristos ca
fiind mai mare decât bog ia Egiptului, ci el a considerat ocara lui Hristos mai
mare decât bog iile Egiptului. El nu a fost a a de nebun, cum suntem noi
deseori, când ne gândim numai la prezent. El s-a gândit i la viitor. i nu numai
atât. Cine poate descrie fericirea, când ai p rt ie cu Domnul, chiar i în cele
mai mari greut i? Se pot compara bog iile p mântului cu aceast bucurie?
Domnul Însu i a spus (Matei 5, 11), i Duhul Sfânt o repet , c de suferin a
pentru El este legat o bucurie mare. Apostolii »s-au bucurat c au fost
învrednici i s fie batjocori i, pentru Numele Lui« (Faptele Apostolilor 5, 41).
Filipenilor li s-a dat harul »cu privire la Hristos, nu numai s cread în El, ci i
s p timeasc pentru El« (Filipeni 1, 29)! Nu este aceasta i experien a noastr
personal ? Nu este inima deseori cea mai fericit , când suntem batjocori i
pentru Numele Domnului, de exemplu, când împ r im pliante i oamenii nu
numai c refuz s le primeasc , ci fac i remarci batjocoritoare? Cum este
posibil a a ceva? R spunsul este dat aici: »Duhul slavei i Duhul lui Dumnezeu
se odihne te peste voi!«
Numele lui Hristos aduce batjocur asupra martorilor Lui aici în lume. Hristos
nu mai este în lume, ci în slav . De acolo, de la Tat l S u (Ioan 15, 26) – i Tat l
în Numele S u (Ioan 14, 26) – a trimis pe Duhul Sfânt, pentru ca El s fie în noi
i cu noi în veac. Aceasta este pecetea asupra mântuirii noastre înf ptuite,
arvuna mo tenirii noastre (Efeseni 1, 14) i cele dintâi roade (Romani 8, 23) ale
slavei care va veni. El a venit ca s glorifice pe Domnul (Ioan 16, 24). El lucreaz
în noi, ca noi s revel m pe Hristos. Când suntem batjocori i, El se face una cu
sentimentele noastre, pentru ca suspinele noastre s aib un caracter divin i
nu egocentric (Romani 8, 26), i ne înt re te cu toat puterea slavei Sale. El
lucreaz în noi un sentiment de bucurie, de acum i pân în ve nicie, prin
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aceea c El este puterea divin din noi, care ne face ap i s savur m slava
personal a Domnului Isus în p rt ia noastr cu El (Ioan 4, 14), i s savur m
mai dinainte binecuvânt rile cerului (Ioan 7, 38). Locuirea Duhului Sfânt în noi
i tot ce rezult din aceasta, este acum, dup ce mântuirea a fost înf ptuit ,
partea fiec rui credincios. Dar aici ea este pus în mod deosebit înaintea ochilor
acelora care au parte de prigoane mari, pentru ca prin aceasta inimile lor s fie
îmb rb tate. Cu siguran Duhul Sfânt lucreaz în mod deosebit în inim , când
ea se afl în astfel de împrejur ri. Hristos nu poate s nedrept easc
i va da
din bel ug acelora care, f r s in seama de urm ri, nu Îl nedrept esc ci se
dedic în totul Lui.
La tefan vedem cum aceasta devine vizibil i în exterior. »To i cei ce edeau
în Sobor, s-au uitat int la tefan, i fa a lui li s-a ar tat ca o fa de înger.«
Când mai târziu scrâ neau din din i împotriva lui i îl omorau cu pietre, se
spune despre el: »Dar tefan, plin de Duhul Sfânt, i-a pironit ochii spre cer, a
v zut slava lui Dumnezeu, i pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;
i a zis: „Iat , v d cerurile deschise, i pe Fiul Omului stând în picioare la
dreapta lui Dumnezeu”« (Faptele apostolilor 6, 15; 7, 54-60)!
S nu gândim c aceasta a fost o mare excep ie! Ne-a fost dat ca o ilustra ie
cu privire la ceea ce Petru scrie aici, i ea este valabil pentru fiecare din noi.
Mul i martiri au dat aceia i m rturie, nu numai la moartea lor.
cu
Con inutul ultimei propozi ii din versetul 14 este în concordan
con inutul Sfintei Scripturi (Iacov 2, 7). Dac cei credincio i sunt prigoni i,
Domnul Isus i Duhul slavei i Duhul lui Dumnezeu sunt batjocori i de
prigonitori. Dar El este glorificat de cei prigoni i. Ei arat , ce Persoan minunat
este Domnul, prin faptul c ei vor s îndure toate acestea pentru El (Faptele
Apostolilor 23, 9). Ceea ce ei reveleaz arat c Duhul Sfânt poate s lucreze în
creaturi slabe, a a cum suntem noi.

Capitolul 4, versetele 15 i 16: Nimeni din voi s nu sufere ca uciga , sau
ca ho , sau ca f c tor de rele, sau ca unul care se amestec în treburile
altuia. Dimpotriv , dac sufere pentru c este cre tin, s nu-i fie ru ine,
ci s sl veasc pe Dumnezeu pentru numele acesta.
Verbele „a suferi, a-i fi ru ine, a sl vi” sunt la imperativ (forma de porunc ).
Deci nu sunt simple dorin e, a c ror împlinire este l sat la bunul plac al
fiec ruia, ci sunt porunci (1 Corinteni 5, 9-13; Efeseni 4, 28)!
Cât de serios este faptul c celor credincio i trebuie s li se spun astfel de
lucruri! Dar nu tim de la noi în ine, c noi suntem capabili de orice lucru, dac
nu suntem în p rt ie cu Domnul, ca El s ne p zeasc (Romani 7, 18; 2
Samuel 12, 9)?
Este adev rat c Domnul a fost pus în rândul f c torilor de rele. El a fost
r stignit între doi tâlhari, i iudeii puteau alege între El i criminalul Baraba
(Marcu 15, 28; Matei 27, 38; Luca 23, 25,33). Dar El era Cel Sfânt i Neprih nit
(Faptele Apostolilor 3, 14)! El nu era un uciga , ci era Acela, care a dat via a
tuturor celor care au crezut în El. El nu a fost un ho , ci a fost Marele D t tor,
i care dup aceea ne d toate
care a dat tot ce a avut, ca s ne mântuiasc
comorile lui Dumnezeu! Cât de nepotrivit este, când cineva, care Îi poart
Numele (cre tin), este un uciga , un ho , sau un f c tor de lucruri rele! S ne
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ajute Domnul, ca noi niciodat s nu fur m, nici m car din lucrurile care
apar in Domnului – bani, dar i sentimentele noastre, timpul nostru, puterea
noastr ; i ca noi s nu ucidem niciodat , nu numai trupe te, ci i spiritual, s
nu fim f c tori de rele, adic , s nu facem lucruri care nu sunt bune.
Cuvântul „ca” se întâlne te înaintea cuvintelor uciga , ho , f c tor de rele i
înaintea expresiei »unul care se amestec în treburile altuia«. Aceasta arat c
ultimul are un alt caracter decât în cazul primelor trei cuvinte. Cuvântul
grecesc este „allotri-episkopos” i se întâlne te în Noul Testament numai aici.
Cuvântul „episkopos”, în afar de locul acesta, se mai întâlne te în Faptele
Apostolilor 20, 28; Filipeni 1, 1; 1 Timotei 3, 2; Tit 1, 7; 1 Petru 2, 25. Înseamn
„supraveghetor”. Din acest cuvânt a derivat cuvântul „episcop”. „Allotria”
înseamn „lucruri str ine”. Luate împreun , aceste cuvinte înseamn „cineva,
care ca supraveghetor se amestec în lucruri care nu-l privesc”. Deoarece se
credea, c aceasta nu este a a de grav ca crima, furtul i facerea r ului, i de
aceea nu pot fi numite împreun , s-au c utat tot felul de interpret ri, i unii au
tradus cu „insistent plictisitor, r zvr titor, unul care dore te binele altuia,
revolu ionar, unul care se amestec peste tot”. În elesul simplu este cel pe care
l-am dat mai sus, i nu v d niciun motiv pentru ca s se renun e la el.
Nu cunoa tem noi to i din experien r ul acesta? Cât de u or ne preocup m
cu problemele altora, cu care de fapt noi nu avem nimic a face. La unii dintre
noi, i în mod deosebit la surori, se vede deseori (1 Tesaloniceni 4, 11; 2
Tesaloniceni 3, 11; 1 Timotei 5, 13). Tot ce este altfel, decât ei gândesc, este
gre it. Ei cred c au dreptul s judece i s critice totul. Cât suferin nu a
rezultat din aceasta! S nu încerc m s decidem în via a altuia. Avem destul de
lucru cu noi în ine, cu familiile noastre i cu afacerile noastre. În mod obi nuit,
acela care se preocup cu lucrurile altuia este del s tor în ceea ce prive te pe
ale lui.
Cuvântul »cre tin« se mai întâlne te, în afar de locul acesta, numai în dou
locuri în Faptele Apostolilor (capitolul 11, 26 i capitolul 26, 28). Este un nume,
pe care p gânii l-au dat celor credincio i. Faptul c Agripa îl folose te, dovede te
c el era deja încet enit, i Duhul Sfânt îl preia aici.
Ini ial a fost probabil a a. Ca aproape întotdeauna în formele de regim
despotic (Daniel 3, 6), i în împ r ia roman a fost n zuin a statului s se
divinizeze cezarul. Prin aceasta ascultarea fa de legi era nu numai o obliga ie
politic , ci i una religioas , în felul acesta era mai u or s se p streze ordinea.
Cezar este în greac „kaisar” (Matei 22, 17), i cei care se închinau cezarului
erau numi i „kaisarianos”. În concordan cu aceasta, cei care se închinau lui
Hristos au fost numi i „christianos”. Ce onoare a fost pentru credincio ii din
Antiohia, c leg tura lor cu Hristos era a a de evident , c ei au fost numi i de
c tre p gâni dup Numele Lui.
A a cum am spus, Duhul Sfânt a preluat acest nume, dar nu în sensul
devalorizat, pe care îl are ast zi. Oricine nu este iudeu sau p gân, este numit
ast zi cre tin. Dar Scriptura în elege prin cre tin, numai pe acela care a crezut
pe deplin Evanghelia i de aceea se bazeaz pe Hristos i lucrarea Lui de la
cruce, atât cu privire la p catele lui, cât i cu privire la natura lui veche, rea. O
astfel de persoan este pecetluit cu Duhul Sfânt i este recunoscut de
Scriptur ca cre tin (Romani 8, 9).
În zilele când scria Petru, era periculos s fi cre tin. Cre tinii erau cunoscu i –
pe drept – c aveau un alt Împ rat decât cezarul (Faptele Apostolilor 17, 7). Ei
m rturiseau pe Hristos, ca fiind Acela care are toat puterea, i care va reveni
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s preia domnia asupra lumii! Nu este de mirare, c romanii îi considerau
du mani ai statului, cu toate c nu era necesar i nu corespundea realit ii. i
nu este de mirare c iudeii s-au folosit de aceast ocazie, ca s a â e mul imea
i regimul împotriva celor credincio i.
Cei necredincio i considerau deci m rturisirea apartenen ei la Hristos ca un
fel de tr dare de ar . i aceia, care aveau o p rere bun despre ei, îi considerau
pro ti i r ma i în urm : „Po i s - i p strezi convingerile pentru tine, dac
observi c prin ele produci necazuri altora, i ei nu le în eleg!” Nu este i ast zi
aceea i reac ie, când cineva m rturise te despre Hristos?
Dar Scriptura spune, s nu ne ru in m, dac suferim ca cre tini, c ci prin
aceasta ne ar t m c apar inem Domnului Isus i recunoa tem autoritatea Lui
asupra noastr i asupra tuturor lucrurilor. Nu este nici cel mai mic motiv s ne
ru in m (Filipeni 1, 29). El este nu numai cea mai înalt Persoan în tot
universul, ci i cea mai minunat (Efeseni 1, 20-22)! Îngerii puternici Îl ador i
consider cea mai mare onoare s -I slujeasc (Evrei 1, 6). S-a apropiat ziua în
care orice genunchi se va pleca înaintea Lui i orice limb va m rturisi, c El
este Domnul (Filipeni 2, 9).
Cu cât Îl vom m rturisii mai mult i vom suferi mai mult pentru El, i prin
acesta vom dovedi cât de mult Îl iubim, cu atât mai mult Dumnezeu va fi
glorificat. Dumnezeu a spus despre El: »Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care
Îmi g sesc pl cerea Mea; de El s asculta i«. El n-I L-a dat, pentru ca noi s ne
punem toat încrederea în El, i anume, pentru via a de acum i pentru via a
viitoare. Dac Îl m rturisim cu bucurie, vom dovedi c am crezut Cuvântul lui
Dumnezeu, i în ceea ce el spune cu privire la Domnul. Dumnezeu va fi
glorificat prin aceasta. El va fi glorificat, dac devine vizibil, c noi credem
Cuvântul S u!
În afar de aceasta, Scriptura ne spune, c noi putem s mul umim lui
Dumnezeu, dac suntem învrednici i s suferim pentru Hristos (Filipeni 1, 29).
Firea p mânteasc nu poate spune a a ceva. Dar dac inima noastr este
umplut de slava Domnului, atunci vom putea s-o facem (Filipeni 3, 7-11).
Despre apostoli se spune, c s-au bucurat, c au fost învrednici i s sufere
batjocura pentru Numele Lui, atunci când au fost biciui i (Faptele Apostolilor 5,
41)!
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