Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 5,10 – cap. 5,14 – H. L. Heijkoop
Capitolul 5, versetele 10 i 11: Dumnezeul oric rui har, care va chemat în
Hristos Isus la slava Sa ve nic , dup ce ve i suferi pu in vreme, v va
des vâr i, v va înt ri, v va da putere i v va face neclinti i. A Lui s
fie slava i puterea în vecii vecilor! Amin.

Adversarul nostru poate s fie tare i puternic, i poate s dea târcoale ca un
leu care r cne te, dar Dumnezeu este pentru noi. El este Dumnezeul harului!
Dac Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastr ? (2 Corinteni 1, 3;
Iacov 1, 17; Romani 8, 31; Romani 15, 5) Aceasta este încrederea cre tinului.
Harul este începutul i temelia mântuirii noastre, i el ne ine des vâr i i
(capitolul 1, 10; 3, 7; 1,2,13). Ele este temelia i scopul oric rei lucr ri (capitolul
4, 10). Nu exist har în afara lui Dumnezeu (2 Corinteni 9, 8)! El este
Dumnezeul harului: »Harul i adev rul a venit prin Isus Hristos« (Ioan 1, 17).
Dar aceasta înseamn
i c harul este prezent pentru toate împrejur rile
noastre (Evrei 4, 16).
Dup descrierea tuturor pericolelor de pe cale, a puterii i mâniei satanei, neam a tepta la o rug ciune pentru ajutor i paz . Dar apostolul a cunoscut pe
Dumnezeu a a cum El a fost descoperit în Domnul Isus, în lucrarea de
mântuire s vâr it de El, i în învierea Sa. De aceea el a putut s - i înceap
scrisoarea cu siguran a c noi to i, oricât de slabi am fi, vom fi p zi i pentru
mântuirea care va fi descoperit în zilele din urm (capitolul 1, 5). Dup ce a
tratat toate pericolele, toat sl biciunea nostr
i puterea i mânia mare a
du manului nostru, el este înc pe deplin sigur, c noi vom ajunge la ceea ce
Dumnezeu ne-a preg tit (Psalmul 84, 7). Ca i apostolul Pavel, el a tiut, c Cel
ce a început în noi o lucrare bun , o va des vâr i pân în ziua lui Isus Hristos
(Filipeni 1, 6). »C ci Dumnezeu este Acela care lucreaz în voi, i v d , dup
pl cerea Lui, i voin a i înf ptuirea« (Filipeni 2, 12)!
Ce expresie minunat : »Dumnezeul oric rui har«! Ce pu in în elegem noi de
multe ori, ce este harul, i cât de mare este harul lui Dumnezeu! Harul are ca
premiz faptul c noi suntem p c to i. Dac noi nu am fi fost p c to i, atunci
nu am fi avut nevoie de har, ci de neprih nire. Dar Dumnezeu a tiut, ce vom
deveni noi, da, El a cunoscut fiecare gând, pe care îl avem noi, fiecare cuvânt,
pe care îl spunem, i fiecare fapt , pe care o vom facem, c ci El este
Atot tiutorul. »C ci nu-mi ajunge cuvântul pe limb , i Tu, Doamne, îl i
cuno ti în totul.« - »De departe îmi p trunzi gândul« (Psalmul 139). - »Eu am
vestit de la început ce are s se întâmple i cu mult înainte ce nu este înc
împlinit« (Isaia 46, 10). El ne cunoa te, i ne-a cunoscut din ve nicie, mai bine
decât ne vom cunoa te noi vreodat pe p mânt. El ne cunoa te mai bine chiar
decât ne cunoa te satana. i cu toate acestea a vrut s ne salveze, s ne fac
copii ai Lui i s ne duc împreun cu Domnul Isus în Casa Tat lui. i aceasta,
cu toate c a tiut ce este necesar pentru realizarea acestui el! El a trebuit nu
numai s dea la moarte pe Fiul S u, ci El a tiut cine vom fi noi i de ce vom
avea nevoie pe calea spre ve nicie. Dac ne gândim la aceasta în inimile
noastre, primim o imagine slab despre ce este harul. Atunci vom ti i c noi
suntem siguri, dac ne vom încrede pe deplin în El.
Dac Dumnezeul oric rui har ne-a chemat la slava Sa ve nic , atunci tim, c
vom ajunge acolo (1 Tesaloniceni2, 12; 2 Tesaloniceni 2, 14), i aceasta cu atât
mai mult, cu cât tim c aceast chemare este în Hristos Isus (Efeseni 1, 3-5).

1

Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 5,10 – cap. 5,14 – H. L. Heijkoop
S fie oare posibil, ca El s nu intre în slav ? Dar El este deja acolo (Efeseni 1,
19-23)! Deci atunci este sigur i pentru noi.
Dar aceasta nu este totul. Slava lui Dumnezeu a fost descoperit în Hristos.
Dumnezeu în dumnezeirea Sa absolut locuie te într-o lumin de care nu te
po i apropia, i niciodat nu L-a v zut vreun om, i nici nu poate s -L vad (1
Timotei 6, 16). Dumnezeu a fost descoperit în Hristos, i în felul acesta El este
punctul central al slavei divine, c ci numai în El se poate ea vedea. Deci cine
este în Hristos, este în slav , în m sura în care ea a fost descoperit . Aceasta
este deja acum a a, dar va fi pe deplin v zut abia atunci când El va descoperi
pe deplin slava Sa, i noi vom fi cu trup i suflet la El, acolo unde totul Îl
descoper pe El.
Ce minunat este s vezi slava ve nic a lui Dumnezeu i a lui Isus Hristos i
s te gânde ti c tot ce str luce te din punct de vedere moral din Dumnezeu,
prezentarea des vâr it a slavei morale se vede în Hristos (Evrei 1, 3)!
Dumnezeu revelat în tot ce este El! Noi ne g sim în aceast revela ie i suntem
capabili s r mânem în ea (Coloseni 1, 12). Este posibil ca omul s r mân în
prezen a slavei lui Dumnezeu!
Noi am fost chema i deja la aceast slav (capitolul 1, 2,15). Aici nu este
chemarea dorin ei lui Dumnezeu, ci este chemarea voin ei Sale, c reia nimeni
nu i se poate împotrivi (Romani 8, 30). A a cum Petru vede lucrurile, noi vom
intra în slav abia în viitor, c ci el ne vede acolo unde este trupul nostru, adic
pe p mânt, într-o lume care este du man fa de Dumnezeu, care a lep dat pe
Hristos. Scrisorile lui sunt adev rate scrisori ale pustiei. Pe moment, el nu
merge mai departe de mântuirea sufletului (capitolul 1, 9).
i cu toate acestea vedem, c aici la sfâr itul scrisorii sale merge mai departe
decât în vorbirea sa din Faptele Apostolilor, i chiar mai departe decât
con inutul scrisorii sale. Este adev rat, c începutul scrisorii sale are o
asem nare mare cu începutul scrisorii c tre Efeseni (capitolul 1, 3), dar el nu
merge mai departe de învierea lui Hristos, în timp ce apostolul Pavel Îl vede pe
Hristos în cer. Drept urmare, Petru ne vede aici pe p mânt, în timp ce apostolul
Pavel ne vede în Hristos în locurile cere ti (Efeseni 2, 6). Dar în timp ce Petru pe
parcursul întregii scrisori ne îndreapt privirea spre slava viitoare a Domnului
aici pe p mânt (capitolul 1, 4,5,7,13; 4, 13; 5, 1,4), adic în Împ r ie, el ne
prezint aici slava ve nic . Aceasta merge mult mai departe decât Împ r ia de
o mie de ani, c ci ea este în cer i în ve nicie! Deci aici îl urmeaz pe apostolul
Pavel, cu toate c nu se ridic la aceea i în l ime. El nu vorbe te de unirea
trupului lui Hristos (Adunarea) cu Capul lui, ca i Cap peste toate lucrurile din
cer i de pe p mânt (Efeseni 1, 20-23; Coloseni 1, 18-20). Lui Pavel i-a fost
d ruit s descopere hot rârile ve nice i nem rginite ale lui Dumnezeu. Dar
amândoi au fost c l uzi i de Duhul Sfânt, s prezinte izvorul tuturor
binecuvânt rilor: Dumnezeu i Tat l Domnului Isus, Dumnezeul oric rui har!
Putem s vedem aici în elepciunea Duhului Sfânt. Am v zut în primul verset
(Capitolul 1, 1), c scrisoarea a fost adresat credincio ilor afla i în inuturi
unde apostolul Pavel a lucrat mult i unde el a trimis unele din scrisorile lui.
Deoarece Petru prezint , potrivit cu în elepciunea lui Dumnezeu, un alt aspect
al adev rului, se putea u or întâmpla, ca la destinatarii scrisorii s apar
gândul, c
el respingea înv
tura apostolului Pavel. El era apostolul
circumciziei i de aceea poseda autoritate apostolic i (pe drept) un nume mai
mare în rândul credincio ilor iudei, c rora le era adresat scrisoarea. În acest
verset el recunoa te înv
tura apostolului Pavel ca adev r divin. El o confirm
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i prin aceea, c el nume te cu cinste pe Silvan, cunoscutul înso itor al lui Pavel
în c l toriile lui, i îl include în alc tuirea scrisorii i (probabil) în aducerea ei.
Dumnezeul oric rui har este adev rata siguran pentru tot ce ar putea s ne
fac creaturile, fie ei oameni, ori satana, i aceasta cu atât mai mult cu cât El ca
Tat vegheaz necurmat asupra noastr (capitolul 1, 13-17).
Într-adev r, noi trebuie s suferim, cât timp vom fi pe p mânt (capitolul 1, 6).
Noi suntem uni i cu Hristos cel lep dat de lume. Noi nu am primit înc
mântuirea trupurilor noastre (Romani 8, 23). Exista pericolul, ca destinatarii
acestei scrisori, ca iudei de odinioar , s uite acestea. Era în foarte mare
opozi ie cu concep ia lor iudaic de alt dat , care vedea pe Mesia numai ca pe
marele Biruitor asupra tuturor du manilor Lui p mânte ti. Noi trebuie s lu m
parte la suferin ele Lui pentru dreptate, adev r i dragoste (Romani 8, 17). Noi
trebuie s suferim i pentru Numele Lui. Dar este numai pentru scurt timp;
dup aceea urmeaz slava (Evrei 10, 32-39; 2 Corinteni 4, 17).
Prin forma timpului la care st verbul »ve i suferi« (participiu aorist), apostolul
exprim , c el vede suferin ele ca trecute. El Însu i, Dumnezeul oric rui har, va
des vâr i, va înt ri, va da putere i va face neclinti i. Cuvântul grecesc pentru
„a des vâr i” se folose te i pentru repararea plaselor de prins pe te (Matei 4,
21; Marcu 1, 19). În 1 Corinteni 1, 10 este tradus prin »uni i în chip des vâr it«,
în Galateni 6, 1 prin »a ridica«; vezi i 1 Tesaloniceni 3, 10. Din aceasta rezult ,
c înseamn : „a pune în ordine, a restaura, a face des vâr it, în a a fel c nu
mai lipse te nimic”. – Cuvântul pentru „a înt ri” (2 Tesaloniceni 2, 17) apar ine
aceleia i familii ca i „tari” din versetul 9. Înseamn deci: „a face s fie tare«. „A face neclintit”, înseamn a a eza pe un fundament tare, a a c nu mai putem
c dea. Dac credem c ne scufund m, vom sim i imediat stânca care este sub
noi.
Petru însu i a experimentat în împrejur ri lipsite de speran , c era adev rat
ce scria: când Domnul era sub puterea du manilor i a fost omorât, iar el însu i
s-a lep dat cu jur mânt de El. Ce mângâiere a adus destinatarilor scrisorii
aceste cuvinte încurajatoare, în împrejur rile lor grele i periculoase! i nu sunt
ele i pentru noi tot a a? Nu sunt dorin e, ci asigur ri, c Dumnezeu va face
a a. S le primim în deplina lor valoare, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu însu i!
El va restaura pe aceia care nu au nimic în ei în i i i sunt plini de lipsuri, îi
va preg ti în chip des vâr it. El va înt ri pe cei care nu au nici cea mai mic
putere i a c ror singur salvare este s se sprijine pe bra ul Lui puternic, i
care totu i sunt pro ti, încercând mereu s se încread în sine i s mearg pe
cale în propria putere. El îi va face neclinti i, a a c ei vor sta tari în credin
împotriva du manului. El va a eza pe stânc pe aceia care nu au nimic i nu au
niciun fundament!
S nu ne unim noi cu apostolul în aceast cântare de laud ! »A Lui s fie
slava i puterea în vecii vecilor! Amin.«
În limba greac lipse te verbul „s fie”. Este probabil din cauz c este
posibil folosirea verbului „a fi” atât sub forma „s fie” cât i sub forma „este”?
Deoarece Dumnezeu are toat puterea, noi suntem siguri c El va face cele
spuse în versetul 10. Dar credinciosul care Îl ador
i în atotputernicia Lui,
dore te ca toate acestea s devin vizibile pe deplin pân în ve nicie! Cuvântul
grecesc pentru „putere” („kratos”) înseamn putere în leg tur cu t ria. De
aceea este tradus i cu „t ria”. În Noul Testament se mai întâlne te i în Luca 1,
51; Faptele Apostolilor 19, 20; Efeseni 1, 19; 6, 10; Coloseni 1, 11; 1 Timotei 6,
16; Evrei 2, 14; 1 Petru 4, 11; 5, 11; Iuda 25; Apocalipsa 1, 6; 5, 13. În Evrei 2,
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14 este puterea diavolului, în toate celelalte locuri este puterea lui Dumnezeu
sau a Domnului Isus.
Cea mai mare parte a manuscriselor au: »A Lui s fie slava i puterea, etc.«
Unele ( i printre ele i Codex Vaticanus i Codex Alexandrinus) nu con in
cuvintele tip rite cursiv. Cu toate c acele manuscrise care le omit sunt pu ine
la num r, s-ar putea spune, inând seama de context, c au dreptate. Cu privire
la prima parte a frazei se potrive te „puterea”, care ar înf ptui acestea, dar
„slava” nu se potrive te a a de bine. Este u or de în eles, c aceste cuvinte au
fost ad ugate mai târziu, deoarece ele se întâlnesc în diverse alte doxologii
(cânt ri de laud adresate lui Dumnezeu – 1 Timotei 6, 16; Iuda 25; Apocalipsa
1, 6) împreun cu „puterea sau t ria” (capitolul 4, 11).

Capitolul 5 versetele 12 la 14: V-am scris aceste pu ine rânduri prin
Silvan, care cred c este un frate credincios, ca s v sf tuiesc i s v
adeveresc c adev ratul har al lui Dumnezeu este harul acesta, de care va i alipit. Biserica aleas
cu voi, care este în Babilon, v
trimite
s n tate. Tot a a i Marcu, fiul meu. Spune i-v s n tate unii altora cu o
s rutare de dragoste. Pacea s fie cu voi to i care sunte i în Hristos!
Amin.

Aproape în general se presupune c numitul Silvan este identic cu cel numit
în alte locuri (2 Corinteni 1, 19; 1 Tesaloniceni 1, 1; 2 Tesaloniceni 1, 1), cu
excep ia lui Sila din Faptele Apostolilor 15; 16; 17 i 18. Pentru aceasta exist
motive bine întemeiate. În Scriptur nu se obi nuie te s se dea unei a doua
persoane acela i nume f r s se numeasc anumite caracteristici ale ei, dac
prima persoan este bine cunoscut (Ioan 14, 22); i acest Silvan sau Sila era
bine cunoscut. Ini ial a venit din Ierusalim i era un conduc tor între fra i
(Faptele Apostolilor 15, 22). Petru l-a cunoscut foarte bine din timpul acela. Mai
târziu el a înso it pe apostolul Pavel în c l toriile lui, chiar i în inuturile unde
apostolul Petru
i-a trimis scrisoarea (Faptele Apostolilor 15-18). Deci
destinatarii scrisorii îl cuno teau. Cuvintele lui Petru dau impresia c mult timp
el nu a v zut pe Silvan. El îl nume te un „frate credincios, a a cum cred eu”. El
arat impresia lui, dar cu o anumit rezerv .
Petru se folose te de acest Silvan, ca s duc scrisoarea i probabil ca s-o
scrie. Cuvântul poate avea ambele în elesuri. Dar din recomandarea „un frate
credincios” se poate deduce cu certitudine, c el a dus scrisoarea. Compar 1
Corinteni 16, 10-11; 2 Corinteni 8, 23; Filipeni 2, 25; Coloseni 4, 7-10; Efeseni
6, 21.
Vedem în aceasta în elepciunea lui Dumnezeu, precum i armonia bun
i
pl cut care era între apostoli. Odinioar Petru a fost foarte necredincios cu
privire la adev rul despre libertatea în Hristos – atât fa de cei dintre na iuni,
cât i fa de iudei – pe care el l-a cunoscut bine, i pe care l-a ap rat (Galateni
2, 11-17) Faptele Apostolilor 10; 11; 15). Pavel, mai tân r i venit mai târziu, l-a
mustrat public din cauza aceasta. Vedem îns , c Petru, f r nici-un fel de ur
ascuns , îl nume te »prea iubitul nostru frate Pavel«. El recunoa te scrisorile lui
Pavel ca „scripturi”, adic ca Cuvânt al lui Dumnezeu (2 Petru 3, 15-16). Petru
scrie aici la credincio ii afla i în inuturile în care Pavel a predicat Evanghelia
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deplin a harului, o scrisoare în care pune tot accentul pe »adev ratul har al lui
Dumnezeu, ... de care v-a i alipit«. Se une te în privin a aceasta cu Silvan,
cunoscutul lucr tor împreun cu Pavel, care cu siguran
i el le-a vestit harul.
Prin aceasta el recunoa te pe deplin, c ceea ce a predicat Pavel sunt gândurile
lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a vrut ca cei care erau »plini de râvn pentru
Lege« (Faptele Apostolilor 21, 17-24) s poat folosi pe Petru ca atu împotriva lui
Pavel. De aceea îl pune pe Petru, apostolul circumciziei, un stâlp între
credincio ii dintre iudei (Galateni 2, 7-9), s scrie în mod deosebit despre har!
Mult mai concret decât oricare alt scriitor al Cuvântului lui Dumnezeu. Este o
scrisoare scurt , dar ea este scris ca s aten ioneze i s confirme, c
»adev ratul har al lui Dumnezeu este acela în care voi sta i«! În unele
manuscrise st scris: „în care voi trebuie s sta i”. Dac aceasta este corect,
atunci accentul s-ar pune mult mai pregnant. Vedem aici iar i pe b trânul
Petru, care în Ierusalim a ap rat cu mult înfl c rare acela i adev r, când a
fost atacat (Faptele Apostolilor 15, 11).
Cât de potrivit a fost Silvan ca s aduc aceast scrisoare despre suferin e! Cu
spatele r nit de loviturile de nuiele i picioarele zdrobite în butuci a stat
împreun cu Pavel în închisoarea din Filipi i a cântat cânt ri de laud (Faptele
Apostolilor 16, 23). El a tiut ce înseamn s suferi pentru neprih nire i
pentru Numele Domnului. Putea s aib compasiune cu fra ii.
Versetele 13 i 14, a a cum sunt ele de simple, au fost prilejul multor
comentarii i presupuneri – da, putem lini ti i s spunem fantezii. Motivul este
c chiar de la început a existat n zuin a s se dea bisericii din Roma un rol
conduc tor, sau mai corect spus, ea îns i s - i asume rolul de episcop
(„supraveghetor”). În acest scop s-a r spândit mai întâi zvonul, c Petru a fost
25 de ani episcop de Roma. L-au ales pe Petru, pentru c s-a presupus c
Domnul i-a dat autoritatea suprem în Adunare (Matei 16, 19). Supersti ia i
necredin a sunt totdeauna proaste. În Matei 16 nu este vorba de Adunare, ci de
Împ r ia cerurilor. Puterea de a lega i a dezlega a dat-o Domnul celor doi sau
trei care sunt aduna i în Numele Lui (Matei 18, 18). În afar de aceasta,
Scriptura spune categoric, c slujba lui Petru i a celorlal i apostoli se va sfâr i,
nu numai cu privire la persoane, ci i în ceea ce prive te caracterul ei (Ioan 15,
26; 21, 19; 14, 17), în timp ce slujba apostolului Pavel va continua s existe. Cei
doisprezece au m rturisit despre via a Domnului pe p mânt, i despre învierea
Lui. De aceea a trebuit ca ei s fi fost de la început cu Domnul (Faptele
Apostolilor 1, 22; Ioan 15, 27). În afar de aceasta lucrarea lor era pentru cei
afla i sub circumcizie, pentru iudei (Galateni 2, 8-9). De aceea dup Faptele
Apostolilor 15, unde pozi ia credincio ilor dintre na iuni fa
de Lege este
definit (2 Corinteni 3, 3-18), practic nu-i mai g sim numi i. Toate epistolele,
care trateaz adev rata pozi ie cre tin i Adunarea în rânduirea ei, sunt scrise
de Pavel. Nici Petru, nici Iacov i nici Ioan nu scriu despre Adunare. Ei v d pe
cei credincio i ca o parte a celor dou sprezece semin ii (Iacov), ca credincio i
împr tia i, care împreun constituie fr ietatea (Petru), sau ca familie a lui
Dumnezeu (Ioan), dar niciodat ca trup al lui Hristos, i nicidecum ca i Cas a
lui Dumnezeu, cu excep ia caracterului deosebit, sub care l-am v zut în 1 Petru
2. Scriptura nu d nici cel mai mic indiciu, c Petru ar fi fost vreodat în Roma.
Dimpotriv , ea ofer argumente puternice pentru acceptarea contrariului. În
primul rând lucrarea lui de apostol al circumciziei era acolo unde erau cei mai
mul i iudei, i aceasta nu era în Roma. Apoi, epistola c tre Romani dovede te c
el nu a predicat Evanghelia în Roma. Numele lui nici nu este m car amintit în
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aceast epistol , i nici m car în ur rile transmise acestor credincio i. Tot a a
de pu in g sim numele lui în Faptele Apostolilor în capitolele referitoare la Roma
i în epistolele pe care Pavel le-a scris din Roma. i în ultima scrisoare, pe care
Pavel a scris-o din Roma cu pu in timp înainte de martiriul s u (2 Timotei),
Petru nu este numit, cu toate c tradi ia spune c Pavel i Petru au murit
moartea de martir aproximativ în acela i timp în Roma. Dac Petru ar fi fost în
Roma, atunci pu inele cuvinte dezonorante »to i m-au p r sit« (2 Timotei 4, 16)
ar fi fost valabile i cu privire la Petru. Dar aceasta nu putem s-o accept m cu
privire la el.
Dar i cuvintele, pe care Petru le scrie aici, sunt o m rturie puternic
împotriva afirma ilor amintite. Din scrisoare rezult clar, c ea a fost scris
târziu. Aceasta dovede te c Petru nu a fost în Roma, ci în Babilon. Acest fapt
face totodat improbabil ca Petru s fi fost mai târziu la Roma. Este clar c se
încearc s se elimine aceast m rturie. În felul acesta s-a ajuns s se afirme c
prin „Babilon” se în elege Roma. Aceasta are o aparen de adev r, deoarece în
descrierile profetice de mai târziu ale bisericii viitoare dec zute i a judec ii lui
Dumnezeu asupra ei, biserica roman este numit curv , Babilonul cel mare
(Apocalipsa 14, 8; 17, 5).
Nu exist nici o dovad pentru afirma ia c în vorbirea codificat a cre tinilor
de la început, Roma ar fi fost numit „Babilon”. În primul rând, în tot Noul
Testament, cu excep ia c r ii profetice Apocalipsa, Roma este numit cu numele
ei propriu. În al doilea rând, nu era niciun motiv s fie numit altfel, c ci în
timpul acela nu existau prigoane din partea regimului de la Roma. Acestea au
început mult mai târziu. Chiar i prigoana din timpul lui Nero nu a trecut peste
grani ele Romei. În afar de aceasta, nu au numit ca motiv faptul c ei erau
cre tini, ci c ei au dat foc Romei. De la o scrisoare a a de simpl i intim , în
care faptele sunt numite pe nume (chiar i localit ile unde locuiau destinatarii)
nu se a teapt o astfel de vorbire simbolic .
inuturile Babilonului i cetatea cu acela i nume, cunoscute din Scriptur ,
cu siguran se aflau în acel timp într-o stare de dec dere. Dar Babilonul era
foarte populat, i în mod deosebit de iudei. Chiar secole dup aceea era
cunoscut prin renumitele coli rabinice, al c ror Talmud (o colec ie de prelegeri
ale unor rabini cunoscu i cu privire la comentarii la Vechiul Testament), în
num r mare de volume, ne ofer aceste dovezi. Este u or de în eles, c
apostolul iudeilor voia s vesteasc Evanghelia acestei mul imi de iudei. În ziua
cincizecimii (Rusalii) unii dintre ei au fost în Ierusalim i au auzit-o acolo
(Faptele Apostolilor 2).
Petru transmite ur rile „celei alese împreun cu ei” din Babilon. Este clar, c
este vorba de so ia lui Petru. Scriptura ne spune, c Petru a luat-o cu el în
c l toriile sale (1 Corinteni 9, 5).
Într-o scrisoare în care credincio ii sunt v zu i i li se adreseaz ca fiind
caracteriza i de alegere (capitolul 1, 2), i în care femeile credincioase sunt
numite în mod deosebit »mo tenitoare împreun cu voi a harului vie ii«
(capitolul 3, 7), aceast denumire nu este ceva deosebit. Presupunerea c aici
este vorba de Adunarea local , dup p rerea mea este lipsit de orice
fundament. Eu cred, c ea se bazeaz pe aceea i dorin , pe care am v zut-o la
Babilon: s introduc Roma. Dar a a cum am spus, Petru nu trateaz tema
Adun rii, ci el vede pe cei credincio i ca str ini, care împreun constituie
fr ietatea. Dar nici aceasta nu este posibil, c ci el nu limiteaz fr ietatea la o
localitate. Ar fi foarte ciudat s numeasc totodat pe fratele Marcu. Niciunde
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nu g sim c se vorbe te despre o Adunare în Babilon. Compar epistola a doua
a lui Ioan versetele 1 i 13.
Cât de minunat este s vedem în ce mod pl cut vorbe te Petru despre Marcu.
Cu siguran l-a cunoscut în anii tinere ii (Faptele Apostolilor 12, 12) i a fost
tat l lui spiritual. Scriptura red mai multe exemple despre rela iile tat -fiu
între cei credincio i. Ne gândim numai la Pavel i Timotei, la Tit i la Filimon (1
Corinteni 4, 17; Galateni 4, 19; 1 Timotei 1, 2; 2 Timotei 1, 2; 2, 1; Tit 1, 3;
i
Filimon 10). Tot a a vedem aici din partea lui Petru dragoste p rinteasc
influen p rinteasc , a a cum a fost la Pavel cu privire la Timotei i Tit. Pe de
alt parte este dependen a copil reasc . Cât de frumos este s vezi o astfel de
rela ie spiritual între credincio ii b trâni i tineri! Petru nume te pe Silvan
»fratele credincios«; în aceasta vedem mai mult aspectul egalit ii, i nu al
filia iunii.
Vedem casa mamei lui Marcu c era punctul central spiritual al credincio ilor
din Ierusalim (Faptele Apostolilor 12, 12). Murise probabil tat l lui? Marcu era
nepotul lui Barnaba (Coloseni 4, 10). Aceasta explic probabil de ce Pavel i
Barnaba l-au luat în prima lor c l torie misionar (Faptele Apostolilor 13, 13).
Dar greut ile au fost prea mari pentru credin a lui Marcu. Leg turile familiare
au pricinuit multe greut i în rela iile spirituale. Se pare c ele au avut influen
i asupra lui Barnaba (Faptele Apostolilor 15, 37), cu toate c Scriptura a
considerat necesar s ne spun c numele lui înseamn „fiul mângâierii” i c el
»era un om de bine, plin de Duhul Sfânt i de credin « (Faptele Apostolilor 11,
24). Urmarea pentru Barnaba a fost, c el a fost exclus de la lucrarea mare, pe
care Domnul a vrut s-o înf ptuiasc prin Pavel. Numele lui nu mai este numit
în aceast privin .
Din fericire Ioan-Marcu s-a maturizat spiritual. El a recâ tigat încrederea lui
Pavel, a a c acesta l-a putut iar i recomanda (Coloseni 4, 10). La sfâr itul
vie ii sale, el spune c Marcu îi este de folos în lucrare (2 Timotei 4, 11). Aici în
epistola lui Petru îl g sim la prietenul lui p rintesc i la so ia lui, cu siguran
ca s le ajute la b trâne ea lor în c l toria lung într-o ar str in . Mai târziu,
Duhul Sfânt îl folose te s scrie evanghelia dup Marcu, în care vedem pe
Domnul ca Slujitorul credincios. Este remarcabil, s g sim aici împreun pe
Marcu i Sila (Silvan), care amândoi au luat parte la conflictul dintre Pavel i
Barnaba.
Ca i Pavel, Petru spune credincio ilor s se s rute (Romani 16, 16). Dar el
vorbe te despre un s rut al dragostei, în timp ce Pavel scrie despre o s rutare
sfânt (1 Corinteni 16, 20; 2 Corinteni 13, 12; 1 Tesaloniceni 5, 26). Ambele
sunt importante! Trebuie s fie o s rutare de dragoste. Dar noi tim cum firea
p mânteasc a degradat no iunea de dragoste. De aceea Pavel scrie, ca s rutul
credincio ilor s fie sfânt. Petru folose te cuvântul pentru dragostea divin
(„agape”), pe care zadarnic îl c ut m în c r ile Greciei antice, dar pe care
Cuvântul lui Dumnezeu îl folose te cu predilec ie. Am v zut în capitolul 4, 8 c
aceast dragoste î i are originea în Dumnezeu i de aceea nu poate s fie lipsit
de sfin enie.
Cât de nedemne sunt certurile i duhul de partid dintre credincio i. Cât de
scump este ultima dorin , ca to i, câ i suntem în Hristos, s avem pace (Ioan
20, 20). Noi avem pace pentru con tiin a noastr , privind la Mielul sacrificat.
Pacea lui Dumnezeu o avem dac înf ptuim în inimile noastre ce ne spun
versetele 10 i 11.
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