Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 4,16 – cap. 4,19 – H. L. Heijkoop
Capitolul 4, versetul 17a: C ci suntem în clipa când judecata st
înceap de la casa lui Dumnezeu;

s

Apostolul revine la principiul, pe care l-a numit deja: cu toate c vin prigoane
din partea du manilor, ele sunt totu i încerc ri, mijloace de disciplinare din
partea lui Dumnezeu (versetul 12). Totul din univers trebuie judecat de
Dumnezeu i este de la sine în eles, c judecata Sa începe la cei ce Îi sunt mai
apropia i: Casa Sa, în care locuie te.
Dumnezeu este lumin i în El nu este deloc întuneric (1 Ioan 1, 5). Cu toate
c El este îndelung r bd tor i îndur tor, toate lucrurile trebuie s fie în
concordan cu ce este El. Ca s ob in aceasta, cu autoritatea care o are, El
trimite încerc rile Sale i judec ile Sale de prevenire. În cele din urm , tot ce
nu este în concordan cu El trebuie înl turat. Vor fi închise în lacul de foc, în
iad, unde vor sta ve nic sub pedeapsa judec ii. Dar aceasta nu este o judecat
de prevenire, ci este o judecat direct i definitiv .
Este un principiu permanent în Scriptur , pe care îl putem în elege bine, c
judecata începe la cei ce sunt mai aproape de Dumnezeu. El trebuie s fie sfin it
în cei ce se apropie de El! Fiecare om dore te, ca tot ce apar ine casei sale s fie
cu el însu i. O femeie care iube te cur enia nu poate fi
în concordan
mul umit s locuiasc într-o cas murdar . Dumnezeu, care este lumin , cu
siguran nu va putea s locuiasc într-o astfel de cas . El trebuie s aranjeze
totul potrivit cu natura Sa sfânt i s aduc totul în concordan cu ea.
Vedem aceasta în istoria lui Israel. Când slujba idolatr a p truns în Templu,
cu toate judec ile lui Dumnezeu exercitate în previziunea Sa i cu toate
aten ion rile Lui pline de dragoste, slava Domnului s-a îndep rtat din Templu,
iar judecata a început la oamenii b trâni, care erau înaintea Casei (Ezechiel 9,
6). Dumnezeu a zis: »Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile
p mântului: de aceea v voi i pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Merg
oare doi oameni împreun , f r s fie învoi i?« (Amos 3, 2-3; Ioan 2, 13-16) Dar
celorlalte popoare le-a zis: »C ci iat c în cetatea peste care se cheam Numele
Meu, încep s fac r u; i voi s r mâne i nepedepsi i? Nu ve i r mâne
nepedepsi i, c ci voi chema sabia peste to i locuitorii p mântului, zice Domnul
o tirilor« (Ieremia 25, 15-29).
Este clar, c Petru vede altfel „Casa lui Dumnezeu”, decât a v zut-o în
capitolul 2, 5. Acolo ea este construc ia Domnului Isus, care nu este înc gata,
i care va fi luat în slav , de îndat ce va fi gata; este »Templul sfânt în
Domnul«, despre care vorbe te apostolul Pavel (Efeseni 2, 21). Dar lucrarea
Domnului nu va fi judecat , c ci ea este des vâr it de bun . De îndat ce se
vorbe te despre judecat , este vorba de lucrarea oamenilor. Probabil începutul
este f cut de Dumnezeu! Dar dup aceea responsabilitatea este încredin at
oamenilor. A a sunt v zute Adun rile în Apocalipsa 2 i 3. Aceasta este »un
l ca al lui Dumnezeu, prin Duhul« (Efeseni 2, 22). Aceasta este prezentat cu
toate consecin ele ei în 1 Corinteni 3, 10-17.
În aceast scrisoare, Petru nu pleac de la premiza, c necredincio ii au intrat
în Cas . Dar în cea de-a doua scrisoare face cunoscut aceasta (2 Petru 2, 3).
Apostolul Pavel scrie într-una din primele epistole ale Noului Testament, c
taina f r delegii a început deja s lucreze (2 Tesaloniceni 2, 7).
Apostolii Ioan i Iuda nu sunt mai pu ini clari în aceast privin (1 Ioan 2,
18). Nu a anun at deja Domnul, c du manul va sem na neghin în grâu, când
oamenii vor dormi? (Matei 13, 25) Este adev rat, c Duhul Sfânt a venit, ca s
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locuiasc în Cas , i anume pentru Evanghelie (capitolul 1, 12), pentru cei
credincio i (Ioan 14, 17) i pentru Adunare (1 Corinteni 12, i 13, 1-11), dar nu
ca s îndep rteze r ul prin judecat . Aceasta este rânduit Domnului Isus, care
va restaura toate lucrurile, la venirea Sa, a a cum au anun at profe ii (Matei 13,
30; Faptele Apostolilor 3, 21).
Dar cu toate c Petru vede aici Casa constituit înc din credincio i adev ra i,
nu avem noi deseori nevoie s fim încerca i? Judecata este ceva str in pentru
Dumnezeu. Dar dac în Casa Lui au p truns lucruri, care necesit judecata,
atunci El permite judecata. A a cum am v zut, El folose te pe satana i lumea,
ca s exercite pedeapsa (Iov 1, 2). Aceast pedeaps este totdeauna în leg tur
cu ordinea rânduit de El Însu i. A a a fost la Israel, a a este în lume, i tot a a
este în Casa lui Dumnezeu. Tot ce nu este în concordan cu ordinea stabilit
de Dumnezeu în Casa Sa provoac pedeapsa. i Dumnezeu ne cunoa te mai
bine decât ne cunoa tem noi. Noi putem fi orbi fa de propriile p cate, deoarece
nu suntem suficient de aproape de Domnul i am uitat s ne judec m în lumina
Sa. Dac to i credincio ii ar merge pe drumul lor judecându-se singuri, ar fi
pu ine ocazii pentru Dumnezeu ca s exercite judecata. Dar dac se face loc firii
p mânte ti, Dumnezeu trebuie s ac ioneze.
Pentru noi îns , judecata lui Dumnezeu este disciplinare din partea Tat lui.
De aceea noi nu suntem pedepsi i totdeauna pe baza r ului pe care l-am f cut,
ci câteodat pentru prevenirea r ului. De aceea suferin ele pot fi pentru unii
slav , prin care Dumnezeu este glorificat, ca de exemplu în cazul lui Iov (Iov 1,
2). A a de exemplu luarea unui credincios în timpul unei prigoane, sau într-o
alt împrejurare, înseamn pentru respectivul evitarea unui r u viitor ( i în
orice caz este calea spre cer), dar este totdeauna o încercare pentru cei care
r mân în urm . A luat na tere un gol; inimilor li se atrage aten ia cu privire la
scurtimea i nesiguran a vie ii; lumea este v zut în adev ratul ei caracter;
sentimentele noastre se îndreapt mai mult spre cer, acolo unde este cel
adormit; lucrarea i p rt ia lui ne lipse te.
Adunarea este un corp ceresc, i partea ei este în cer (Coloseni 3, 1-4; Filipeni
3, 19). Dac ea n zuie te dup lucrurile p mânte ti – i mai mult chiar,
n zuie te dup lucrurile lumii -, Tat l permite ca du manul s -i tulbure
lini tea. Atunci ea va sim i, c partea ei nu este pe p mânt. Dar cât de des
recunoa tem noi leg turile abia dup ce au fost distruse! Câte lucruri sunt la
noi, care nu sunt demne de El, cu toate c noi nu suntem con tien i de ele.
Câteodat le observ m când suntem în încerc ri, alteori dispar f r s le fi
observat. Câte motive avem s ne rug m împreun cu David: »Cerceteaz -m ,
Dumnezeule, i cunoa te-mi inima! Încearc -m , i cunoa te-mi gândurile! Vezi
dac sunt pe o cale rea, i du-m pe calea ve niciei!« (Psalmul 139, 23-24) »Iart -mi gre elile pe care nu le cunosc! P ze te de asemenea pe robul T u de
mândrie, ... Fie cuvintele gurii mele i cugetarea inimii mele pl cute înaintea Ta,
Doamne, Stânca mea i R scump r torul meu!« (Psalmul 19)
Niciun har, niciun privilegiu nu schimb cerin ele sfinte ale naturii lui
Dumnezeu. Toate trebuie aduse în concordan cu ea, sau trebuie îndep rtate
dinaintea Lui. Harul ne-a d ruit natura divin (2 Petru 1, 4), a a c principial
exist asem nare des vâr it cu Dumnezeu. Dar ea trebuie s conduc la
asem nare practic
în gândire i în fapte. Pentru aceasta trebuie ca
sentimentele i con tiin a s fie exersate, ca totul în noi s fie în concordan cu
Cuvântul i orientate spre Dumnezeu. Dac nu este a a, i din cauza aceasta
m rturia lui Dumnezeu are de suferit, atunci Dumnezeu trebuie s judece. El o
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face prin încerc rile, pe care le trimite spre disciplinare. Deoarece este judecata
Tat lui, rezultatul este totdeauna o binecuvântare mai mare pentru noi. Dar din
cauza aceasta nu este mai pu in sever . Noi nu trebuie s c dem din cauza ei,
dar nici nu trebuie s-o minimaliz m (Evrei 12, 5). Ea este m rturia unei
sfin enii care trebuie g site la noi, deoarece am fost adu i în imediata apropiere
a Dumnezeului cel sfânt, care este totu i Tat l nostru. Aceasta o înv
m în
Locul Preasfânt. În felul acesta avem i r spunsul la întrebarea, de ce
credincio ii sufere aici pe p mânt mai mult decât necredincio ii. Ace tia vor
avea mai târziu parte de judecat (Psalmul 73)!
A a cum am spus deja, Petru presupune aici c to i cei din Casa lui
Dumnezeu sunt oameni credincio i. Dar în a doua sa scrisoare proroce te, c va
fi altfel. Cât de mult s-au împlinit cuvintele lui – i ale celorlal i apostoli i
scriitori ai Noului Testament (Iuda 17-19)! Dac privim în jurul nostru, vedem
c practic toate bisericile mari ale lumii sunt dominate de „modernism”
(Ezechiel 33; 34)1, i multe grup ri mai mici le urmeaz . Aproape c nu se
g se te o grupare de oameni care se ine strâns de inspira ia deplin a
Cuvântului, de dumnezeirea i de întruparea ca Om a Domnului Isus. i unde
se g se te ordinea lui Dumnezeu în Casa lui Dumnezeu? Unde se g se te
caracterul ceresc, i unde este desp r irea de lume?
În Apocalipsa 2 i 3 vedem prezentat profetic istoria Adun rii pe p mânt în
responsabilitatea ei. Ochii p trunz tori ai Domnului Isus ca Judec tor v d
abaterea înc de la început: p r sirea dragostei dintâi. Abaterea progreseaz , cu
toate încerc rile de zece zile, pe care Domnul le permite, pân se ajunge s se
locuiasc acolo unde este tronul satanei, pân la Tiatira, unde domne te
Izabela. Acolo vedem judecata asupra Adun rii, în caracterul ei de Adunare, cu
toate c judecata va fi exercitat abia în capitolele 17 i 18. Dup aceea g sim
în capitolul 3 istoria protestantismului, care se va încheia cu v rsarea din gura
Domnului, când Domnul va pleca din mijlocul ei, deoarece în untru nu mai este
nimic pentru El.
Dar va fi a a cum a fost la Israel: când judecata st înaintea u ii, gânde ti c
nu po i fi lovit de ea: »Sunt bogat, m-am îmbog it, i nu duc lips de nimic«
(Apocalipsa 3, 17)! Cu câteva luni în urm am citit în Canada, c un profesor
din Olanda, care inea prelegeri în America, a zis c teologia în Olanda este întro perioad de înflorire. i aceasta a zis-o, când de fapt dec derea este
îngrozitoare, se vede pretutindeni, ar trebui s-o vezi cu ochii închi i! Locul
minunat, pe care Dumnezeu în harul S u l-a dat Adun rii, i privilegiile ei
minunate o vor cru a de judecata lui Dumnezeu, dac ea nesocote te harul lui
Dumnezeu i îl schimb în desfrânare (Iuda 4)? i dac singurul nostru Domn
i St pân Isus Hristos este t g duit, t g duindu-se c El este Dumnezeu, i se
leap d pe deplin autoritatea Sa i autoritatea Cuvântului S u? Cât de mult
orbe te duhul de partid chiar i pe credincio ii adev ra i!
Cât de mult se cuvine din partea noastr , s ne judec m singuri i s
recunoa tem înaintea lui Dumnezeu aceast stare total dec zut ! Dar unde se
g se te a a ceva? Nici m car acolo unde se protesteaz împotriva anumitor
neorânduieli. Cu siguran Cuvântul lui Dumnezeu are un drum curat pentru
credin , chiar i în aceste ultime zile dinaintea judec ii (2 Timotei 2, 21). Dar
dac de aceasta nu se leag un duh zdrobit i poc in înaintea lui Dumnezeu
cu privire la starea general , din care face parte fiecare credincios, ce valoare
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are atunci înaintea lui Dumnezeu? Se va ar ta numai un duh aspru, lipsit de
spirit autocritic, i aceasta este lucrul cel mai r u în ochii lui Dumnezeu. Nu
sufere tot trupul, fiecare m dular, când un m dular sufere (1 Corinteni 12, 26)?
Este un semn de egoism i lips de sensibilitate, când sim i numai r ul pe care
l-ai f cut, sau numai r ul acelora cu care mergi practic pe acela i drum. Nu
putem înv a nimic de la Daniel, Ezra, Neemia i Ieremia (Daniel 9; Ezra 9; 10;
Neemia 1; 5; Ieremia 9; 13)? S nu mergem noi mai departe decât au mers
ace ti b rba i în judecarea r ului i smerirea înaintea lui Dumnezeu, deoarece
am primit mult mai mult har i mult mai mult lumin ?
În necazul i zdrobirea noastr putem vedea un lucru minunat. Dup ce am
v zut în Apocalipsa 2 i 3 c starea Adun rii a devenit a a fel, c ea trebuie
judecat , c sfe nicul trebuia luat din locul lui i ea a încetat s mai fie nici cea
mai mic lumin a lui Dumnezeu, vedem apoi cum ea vine din cer, îmbr cat
cu slava lui Dumnezeu. i »lumina ei era ca o piatr prea scump , ca o piatr de
iaspis, str vezie ca cristalul« (Apocalipsa 21, 11)! Din Apocalipsa 4 vedem c
iaspisul vorbe te despre slava lui Dumnezeu. Acolo privim cu uimire lucrarea
Domnului. »Pe aceast piatr voi zidi Biserica Mea, i por ile locuin ei mor ilor
nu o vor birui« (Matei 16). Mul umiri fie aduse lui Dumnezeu, noi nu putem
distruge lucrarea Domnului!

Capitolul 4, versetele 17b la 19: i dac începe cu noi, care va fi sfâr itul
celor ce nu ascult de Evanghelia lui Dumnezeu? i dac cel neprih nit
scap cu greu, ce se va face cel nelegiuit i cel p c tos? A a c cei ce
sufer dup voia lui Dumnezeu, s - i încredin eze sufletele credinciosului
Ziditor, i s fac ce este bine.
Cât de serios este gândul cu privire la judecata celor necredincio i, a acelora
care nu primesc vestea bun de la Dumnezeu! Aici este numit Evanghelia lui
Dumnezeu. Cred c se folose te aceast form de exprimare, c s se arate în
mod deosebit, cât de serios este dac se respinge mesajul! Dumnezeu este cel
care vorbe te prin acest mesaj creaturilor Sale p c toase! El le porunce te s se
poc iasc , tocmai cu privire la judecata care va veni (Faptele Apostolilor 17, 30).
El le promite iertarea tuturor p catelor i în afar de aceasta, locuirea ve nic
în prezen a Sa (Faptele Apostolilor 3, 19; Luca 24, 47), ca urmare a poc in ei i
credin ei în Domnul Isus i în lucrarea Sa – în Fiul S u, pe care El Însu i L-a
dat (2 Corinteni 5, 20-21), ca astfel s poat vesti p c to ilor aceast veste
bun . Ce îngrozitor este, când o creatur , pe lâng toate celelalte p cate ale ei,
refuz s asculte de aceast ofert i de rug ciunea insistent a Creatorului ei.
Sfin enia i neprih nirea lui Dumnezeu sunt a a de mari, c El, chiar i la
aceia care au fost ascult tori de Evanghelie, i prin aceasta au parte de tot ce a
lucrat harul S u, i au devenit copiii Lui, nu poate tolera nicio neascultare, ci
trebuie s judece tot ce nu este în concordan
cu natura Sa sfânt . Care
trebuie s fie sfâr itul acelora care se dovedesc a fi creaturi neascult toare,
ostile fa de Dumnezeu? Care batjocoresc chiar i harul Lui i darul nespus de
mare al Fiului S u? Pentru cei credincio i judecata se încheie în momentul
când ei p r sesc p mântul (Ioan 5, 24). Ei sunt supu i numai judec ilor
educative ale Tat lui. Când au p r sit p mântul, natura lor veche p c toas
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r mâne în urm , tot a a i lumea. Nici satana nu merge împreun cu ei pe locul
dinaintea Domnului Isus. Acolo nu mai este nevoie de nicio corectare.
Dar pentru cei necredincio i abia atunci vine judecata final . Ei ajung la
chinuri din momentul când au murit (Luca 16, 23)! Când istoria omului în
responsabilitatea lui va fi încheiat , ei vor sta înaintea marelui Tron alb i vor fi
judeca i »dup ce st scris în c r i (c r ile lui Dumnezeu), dup faptele lor«. Ei
vor fi arunca i în lacul de foc, în care a fost aruncat, pu in timp înaintea lor,
satana, anticristul, i ultimul împ rat roman, fiara, în locul despre care Domnul
Isus spune, c acolo va fi plânsul i scrâ nirea din ilor, unde viermele lor nu
moare i focul nu se stinge (Matei 13, 50, Marcu 9, 46)! Acolo vor fi ve nic! Cine
poate s descrie starea lor de acolo?
»Grozav lucru este s cazi în mâinile Dumnezeului celui viu« (Evrei 10, 31)!
Apostolul Pavel scrie: »... la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii
puterii Lui, într-o flac r de foc, ca s pedepseasc pe cei ce nu cunosc pe
Dumnezeu i pe cei ce nu ascult de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei
vor avea ca pedeaps o pierzare ve nic de la fa a Domnului i de la slava
puterii Lui« (1 Tesaloniceni 1, 7b-9).
Da, »dac cel neprih nit scap cu greu, ce se va face cel nelegiuit i cel
p c tos?« Este clar, c prin »cel neprih nit« (Romani 5, 19) se în elege cel
credincios. El a primit via din Dumnezeu i este socotit neprih nit. Cuvântul
grecesc „molis” este derivat de la „molos” = „lucru, osteneal , lupt ”. Se
întâlne te în Faptele Apostolilor 14, 18; 27, 7,8,16; Romani 5, 7 i aici. Aici se
spune c Dumnezeu face eforturi s ne duc , pe noi, cei r scump ra i, la int .
Desigur, în privin a aceasta este exclus c Dumnezeu va rata inta. A a cum am
v zut de mai multe ori, apostolul Petru vedere mântuirea la sfâr it. Prin aceasta
se în elege nu numai mântuirea sufletului, ci i mântuirea trupului (capitolul 1,
9), adic , când va veni Domnul i noi vom ap rea împreun cu El aici pe
p mânt (capitolul 1, 5,13).
Ca s ne poat salva, Dumnezeu a trebuit mai întâi s dea pe Fiul S u s fie
judecat pentru p catele noastre i pentru p catul nostru. Dar nu cred, c Tat l
nostru se refer la aceasta. Aceasta st tea în leg tur cu starea noastr înainte
de a fi „neprih ni i”. Aici este vorba de ispite, de încerc ri i de pericolele din
via a noastr ca credincio i pe p mânt. Sunt a a de multe obstacole, i noi
în ine nu avem nicio putere s st m în picioare.
Satana va folosi toate mijloacele lui, ca s ne fac s pierim pe cale. El are
arme puternice! Puterea lui este mare, cu toate c ea nu este cea mai
periculoas , de când Domnul Isus l-a biruit. »Împotrivi i-v diavolului i el va
fugi de la voi!« Dar câte iretlicuri nu-i stau la dispozi ie! Deseori se deghizeaz ,
el i robii lui, în înger de lumin (2 Corinteni 11, 14). El posed s ge i de foc,
care pot fi stinse numai cu scutul credin ei, cu încrederea puternic în Tat l i
în Domnul (Efeseni 6, 16).
Ce alia i puternici are el! Lumea îi st în totalitate la dispozi ie, c ci el este
dumnezeul veacului acesta i prin ul lumii acesteia (2 Corinteni 4, 4; Ioan 12,
31; 1 Ioan 5, 19). La ace tia se adaug natura noastr veche, firea p mânteasc
(carnea), care nu face nimic altceva mai bun, decât s asculte de el.
Cine poate r mâne în picioare? i când c dem, satana este deja prezent, ca s
ne acuze înaintea lui Dumnezeu. El este »pârâ ul fra ilor no tri, care zi i
noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru« (Apocalipsa 12, 10)! A a cum am
v zut, Dumnezeu nu poate nicidecum tolera p catul la copiii Lui. El nu Se
poate t g dui singur, nici m car din pricina noastr , înaintea lui satana! El nu
5
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poate spune lui satana: „Nu consider ceva r u”. În domnia Sa asupra
p mântului, El trebuie s fac judecata în concordan cu principiile binelui i
r ului. Dac ne gândim, cine suntem noi, i cine este Dumnezeu, i c noi am
fost adu i în imediata Lui apropiere i trebuie s umbl m împreun cu El,
atunci vrem s spunem împreun cu ucenicii: »Cine poate atunci s fie
mântuit?« Dar noi cunoa tem r spunsul Domnului. Ce este imposibil la oameni,
este posibil la Dumnezeu. Credin a noastr
tie: »Ei se înf i eaz înaintea lui
Dumnezeu în Sion« (Psalmul 84, 7).
Am v zut cu lucreaz Dumnezeu. Când satana a acuzat pe marele preot
Iosua, din cauza hainelor lui murdare (Zaharia 3), Dumnezeu nu a zis: „Dar
hainele nu sunt foarte murdare!” El pune pe aceia care stau înaintea Lui, s
dezbrace pe Iosua de hainele murdare i s -l îmbrace cu haine curate, i s -i
pun un turban curat pe cap. Dup aceea zice: »Îndep rtez de la tine
nelegiuirea!« În cartea Numeri g sim c ile lui Dumnezeu cu poporul Israel. Noul
Testament ne spune: »Aceste lucruri li s-au întâmplat ca s ne slujeasc drept
pilde, i au fost scrise pentru înv
tura noastr , peste care au venit sfâr iturile
veacurilor« (1 Corinteni 10, 11). i care este rezultatul c ilor lui Dumnezeu cu
poporul Israel? Cu toat necredincio ia lui i cu tot e ecul lui, i cu toate
judec ile lui Dumnezeu venite asupra lor, num rul israeli ilor a r mas practic
acela i. Dar la urm levi ii s-au înmul it cu aproape o mie (Numeri 2, 32; 26,
51)!
Da, atotputernicia lui Dumnezeu c l uzit
de în elepciunea divin
i
dragostea p rinteasc a unui Dumnezeu, care este dragoste, este necesar
pentru a ne conduce în siguran printr-o lume, în care domne te satana. Noi
tim de asemenea, c Dumnezeu nu o face prin exercitarea direct a puterii, ci
prin mijloace morale: prin înt rirea credin ei noastre. Dar din Cuvântul lui
Dumnezeu mai tim, c noi vom fi p zi i pentru mântuire (capitolul 1, 5). Chiar
dac încerc rile vor fi mult mai grele, deoarece noi am fost adu i mult mai
aproape de El, aceasta este totodat dovada siguran ei noastre i a nem rginitei
Lui dragoste de Tat pentru noi. » i Dumnezeu, care este credincios, nu va
îng dui s fi i ispiti i peste puterile voastre; ci împreun cu ispita, a preg tit i
mijlocul s ie i i din ea, ca s-o pute i birui« (1 Corinteni 10, 13) - »M
pov uie te pe c r ri drepte, din pricina Numelui S u« (Psalmul 23, 3).
Dar unde va ap rea cel nelegiuit i cel p c tos, care nu are parte de urm rile
minunate ale lucr rii Domnului Isus Hristos, care nu a vrut s se împace cu
Dumnezeu (2 Corinteni 5, 20), i de aceea nu are de a teptat dragoste i ajutor,
ci numai r zbunarea i judecata lui Dumnezeu (2 Tesaloniceni 1, 8), i care de
bun voie s-a predat total puterii i r ut ii diavolului?
Diavolul încearc mereu s ne conving c este mult mai în elept s faci pu in
ce face lumea – în orice caz, s nu ar i a a deschis, c e ti cre tin – c ci atunci
vom fi scuti i în mare parte de prigoniri, sau nu vom fi deloc prigoni i. Dar noi
am v zut c prigonirile sunt în realitate judec i i încerc ri din partea lui
Dumnezeu. Ce nebunie este atunci, s faci ce zice satana! El ne leag cu aceia
pe care îi a teapt o judecat mult mai grea (Geneza 14, 11-12; Geneza 19).
Dumnezeu trebuie s judece r ul. Dac nu o face în felul acesta, atunci o va
face în alt fel, dar care va fi cu mult mai greu, c ci abaterea dovede te când de
mult s-a îndep rtat inima de Domnul. Dac încerc m s fugim de pedeapsa lui
Dumnezeu, vom ajunge în greut i mult mai mari!
»Cel nelegiuit i cel p c tos« se refer , dup cum cred eu, la una i aceea i
persoan . Înaintea ambelor substantive st numai un articol, i în afar de
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aceasta verbul este la singular. Cuvântul grecesc pentru »nelegiuit« („asebes”)
este contrariul lui „a cinsti, a ar ta respect” („sebesthai”). El arat deci, c omul
care nu s-a poc it nu cinste te pe Dumnezeu i nu-I aduce închinare. În afar
de aceasta el este un p c tos, este unul care a gre it inta vie ii lui, deoarece
merge pe drumul lui în neascultare de Dumnezeu. Scopul vie ii unei creaturi
este s slujeasc Creatorului ei i s -L iubeasc (1 Ioan 3, 4; Deuteronom 6, 5).
Versetul 19 este o consecin , care se trage din versetele anterioare: »A a c
cei ce sufer dup voia lui Dumnezeu, s - i încredin eze sufletele credinciosului
Ziditor, i s fac ce este bine.«
Aceasta este deci valabil numai pentru aceia care »sufer dup voia lui
Dumnezeu«, i nu când suferim din cauza gre elilor noastre. Aceia s - i
încredin eze sufletele lui Dumnezeu, ca Creator credincios. Cuvântul „a
încredin a” se mai întâlne te i în 1 Timotei 1, 18, 2 Timotei 2, 2, Luca 12, 48,
etc.
Dumnezeu este v zut aici ca Creator, deci în leg tur cu lumea, pe care a
creat-o. tim c El nu va p r si lucrarea mâinilor Sale. El este un Creator
credincios. Tocmai suferin ele, pe care El le las s vin peste ai S i, dovedesc
aceasta. De la început, inten ia Lui a fost s aduc în p rt ie cu Sine pe omul
pe care l-a creat. A a cum am v zut, acesta este i scopul suferin elor. Dac ne
afl m în astfel de suferin e, plini de încredere putem s ne încredin m sufletele
Lui. El le va p zi în siguran , cel pu in dac o facem f când ce este bine (1
Tesaloniceni 5, 23-24). Altfel va trebui s exercite mai mult disciplinare. El are
grij de creaturile Lui, cu cât mai mult de copiii Lui! Noi L-am cunoscut în
Hristos i am înv at s ne încredem în El.
Dar prin aceasta tim acum i, c El, ca Creator, este credincios i plin de
dragoste pentru creaturile Lui. El nu este a a cum cred cei necredincio i despre
El: aspru i poruncitor! El este marele D t tor (Ioan 4, 10; 2 Corinteni 9, 15).
Vedem aici nu numai guvernarea lui Dumnezeu i ac iunile Lui în aceast
guvernare, ci vedem pe Dumnezeu i ca Creator în leg tur cu prima crea ie.
Aceasta este temelia iudaic i nu adev rata rela ie cre tin cu Dumnezeu. Dar
cu toate acestea are o deosebit valoare pentru noi, în caracterul nostru de
pelerini pe p mânt.
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