
Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 5,4 – cap. 5,7  –  H. L. Heijkoop 

1 

Capitolul 5 versetul 4: �i când se va ar�ta P�storul cel mare, ve�i c�p�ta 
cununa, care nu se poate vesteji, a slavei. 
 
   Domnul Însu�i se nume�te pe Sine P�storul cel bun, care Î�i d� via�a pentru 
oile Sale (Ioan 10). A�a a fost El, când a mers la cruce, ca s� înf�ptuiasc� 
lucrarea de mântuire (Psalmul 22). Dar dup� învierea Sa, Scriptura Îl nume�te 
Marele P�stor al oilor (Evrei 13, 20; Psalmul 23). A�a cum rezult� clar din 
context, aceasta se refer� la timpul actual. În Psalmul 23 ne este prezentat� 
aceast� lucrare a Domnului, în timp ce în Psalmul 22 vedem cum El sufere, ca 
P�storul cel bun. Prin învierea �i glorificarea Sa, Domnul se afl� acum în afara 
domeniului de ac�iune al oric�rui du�man. În afar� de aceasta, Dumnezeu L-a 
a�ezat peste orice putere �i orice autoritate (Efeseni 1, 21). »Toat� puterea Mi-a 
fost dat�, în cer �i pe p�mânt!« - »�i iat�, c� Eu sunt cu voi în toate zilele, pân� 
la sfâr�itul veacului« (Matei 28, 18; Evrei 7, 25). El poate acum s� se ocupe 
nestingherit de oile Lui, �i prin atotputernicia Lui ele sunt în siguran�� (Romani 
8, 34). »Nimeni nu le va smulge din mâna Mea!« 
   Dar a�a cum am v�zut, Domnul are �i ajutor de P�stor. În leg�tur� cu ei, El 
este P�storul cel mare. Acest caracter apare în prim plan în leg�tur� cu apari�ia 
Sa pe p�mânt, când va judeca pe robii S�i, când îi va r�spl�ti, sau îi va pedepsi 
(Psalmul 24, Matei 25, 19, Luca 19, 15). Despre aceasta scrie Petru aici. El 
spune cam a�a: „F� în lini�te lucrarea ta. Fii un model pentru turm�. Fii 
c�l�uza oilor, �i a�teapt� apari�ia P�storului cel mare, care î�i va da o cunun�, 
ce nu se va vesteji. Aici vei fi probabil batjocorit �i pu�in pre�uit – dar între 
P�storul cel mare �i p�storii subordona�i trebuie s� existe concordan�� cu 
privire la suferin�ele lor în p�storirea oilor! – lucreaz� în lini�te �i a�teapt�, pân� 
când P�storul cel mare va veni s�-�i r�spl�teasc�!” A�a cum am observat mereu, 
Petru prive�te via�a credinciosului pe p�mânt în perioada cuprins� între cruce 
�i revenirea Domnului pe p�mânt (capitolul 1,7,11). Ca apostol al circumciziei, 
scrie despre guvernarea lui Dumnezeu (capitolul 4, 13). La aceasta nu este 
inclus� r�pirea Adun�rii, despre ea scrie apostolul Pavel (1 Corinteni 15, 51; 1 
Tesaloniceni4, 15). Ea este un act exclusiv al harului �i nu are nimic a face cu 
responsabilitatea noastr�, sau cu Israel. 
   »Care este deci robul credincios �i în�elept, pe care l-a pus St�pânul s�u peste 
ceata slugilor Sale, ca s� le dea hrana la vremea hot�rât�? Ferice de robul acela, 
pe care St�pânul s�u, la venirea Lui, îl va g�si f�când a�a! Adev�rat v� spun, c� 
îl va pune peste toate averile Sale.« (Matei 24, 45-47; Luca 12, 42). 
   Domnul iube�te oile Sale �i are grij� de ele. Deci cine are grij� de aceia care 
sunt subiectul grijii Domnului, �i prin aceasta dovede�te dragostea lui pentru 
Domnul, va primi o cunun�. În timpul absen�ei Domnului, el are p�rt��ie cu 
inima Lui, �i El i-a satisf�cut inima. El a fost credincios! Niciodat� r�spl�tirea 
nu ne este prezentat� ca scop sau motiv, pentru care s� lucr�m, ci numai ca 
încurajare pentru lucrare. R�splata nu este o cunun� a drept��ii, ci a slavei. 
Dreptatea (sau neprih�nirea) are propria ei r�spl�tire (2 Timotei 4, 8). Dar 
dragostea �i d�ruirea din inim� pentru oile Domnului, duhul de sacrificiu de 
sine pentru binecuvântarea acelora care sunt a�a de pre�io�i pentru inima Sa, 
trebuie s� primeasc� din mâna Lui o cunun� a slavei. Aceast� cunun� î�i va 
p�stra prospe�imea în ve�nicie. Ea nu se va vesteji, a�a cum se întâmpl� cu 
cununele p�mânte�ti. Cine a purtat împreun� cu Domnul cununa de spini (Ioan 
19, 2), fie chiar numai într-o m�sur� foarte mic�, acela va purta împreun� cu El 
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�i cununa slavei. To�i care urmeaz� pe P�storul cel mare, au parte în mod 
necesar �i de pozi�ia Lui (Evrei 2, 9). 
   Din p�cate, n�dejdea binecuvântat� în revenirea Domnului s-a pierdut repede 
�i robii Lui au început s� zic� în inima lor: »St�pânul meu z�bove�te s� vin�«. 
Rezultatul a fost, a�a cum a spus Domnul: »... s� bat� pe tovar��ii lui de slujb�, 
�i s� m�nânce �i s� bea cu be�ivii ...« (Matei 24, 48-49; Luca 12, 45). Ce 
contrast fa�� de cuvintele lui Petru! Robul a devenit un st�pân, �i lucrarea, pe 
care trebuia s-o fac� nu pentru un câ�tig mâr�av, a devenit o surs� de venituri 
mari. 
 
 
 
Capitolul 5 versetul 5: Tot a�a �i voi, tinerilor, fi�i supu�i celor b�trâni. �i 
to�i în leg�turile voastre, încinge�i-v� cu smerenie. C�ci „Dumnezeu st� 
împotriva celor mândri, dar celor smeri�i le d� har”.« 
 
   A�a cum s-a spus, acest verset arat� c� în versetele anterioare nu este vorba 
de o func�ie oficial� de b�trân, ci se vorbe�te în general de fra�i mai în vârst�; 
c�ci aici fra�ii mai tineri sunt numi�i în antitez� cu fra�ii b�trâni. Cei mai tineri 
trebuie s� recunoasc� vârsta înaintat� �i în�elepciunea mai mare  a b�trânilor 
câ�tigat� pe baza experien�ei, �i de aceea s� pre�uiasc� mai mult opinia lor 
decât p�rerea lor proprie. În afar� de aceasta, s�-i pre�uiasc� din pricina lucr�rii 
lor (capitolul 2, 13,18; 3, 1). Ei trebuie s� le fie supu�i (1 Tesaloniceni 5, 12-13)! 
   Istoria bisericii �i starea actual� din cre�tin�tate dovedesc cât de necesar este 
�i sfatul acesta. A�a cum b�trânii au nesocotit prescrierile, ca ei s� nu fac� 
lucrarea pentru un câ�tig necinstit, �i nu ca unii care st�pânesc peste cei ce le-
au c�zut la împ�r�eal�, tot a�a �i tinerii au p�r�sit locul care li se cuvine, de 
supunere. Scurt timp dup� moartea apostolului, sub pretextul c� ucenicii au 
avut dreptul s� aleag� oameni plini de în�elepciune �i de Duhul Sfânt pentru 
lucrarea de diacon (Faptele Apostolilor 6), au început s�-�i aleag� b�trâni, care 
de fapt nici nu erau „b�trâni”, ci tineri. În timp ce aceia care au fost ale�i atunci 
de Adunare, au fost confirma�i de apostoli, credincio�ii au avut într-adev�r parte 
la numirea în func�ie. Deoarece cei numi�i trebuiau s� administreze darurile 
materiale strânse de Adunare, Adun�rii îi era permis s� numeasc� b�rba�i, care 
posedau încrederea Adun�rii (2 Corinteni 8, 19). 
   Dar de îndat� ce era vorba de func�ia de b�trân, sau de supraveghetor, deci de 
c�l�uzire spiritual�, Adunarea nu avea niciun cuvânt. Ace�ti b�trâni, sau 
supraveghetori, au fost numi�i de apostoli, sau de cei împuternici�i de ei pentru 
aceast� lucrare (Faptele Apostolilor 14, 23; Tit 1, 5). Dumnezeu nu cunoa�te 
democra�ia (guvernarea poporului). Autoritatea poate veni numai de sus. Nu 
Adunarea, ci apostolii aveau capacitatea spiritual� de decizie, ca s� vad� cine 
poseda aptitudinile de c�l�uzire �i de guvernare (1 Timotei 3). Pe lâng� aceasta 
erau �i darurile lui Hristos; evangheli�ti, p�stori, înv���tori, etc, c�rora Hristos 
Însu�i le-a dat daruri �i prin aceasta au fost autoriza�i s� exercite darurile lor în 
Adunare, a�a dup� cum îi c�l�uzea Duhul Sfânt. Adunarea nu avea nimic de 
f�cut în privin�a aceasta, decât numai s�-i recunoasc�! 
   Cât de necesar este s� te pleci f�r� condi�ii înaintea autorit��ii lui Dumnezeu 
prin Cuvântul S�u. B�trânii nu au voie s� uite niciodat�, c� poporul lui 
Dumnezeu nu este turma lor, ci a lui Dumnezeu. Tinerii trebuie s� fie din 
principiu supu�i celor b�trâni, în loc s�-�i fac� propria lor voie, a�a cum 
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obi�nuiesc tinerii s� fac�. Desigur, aceasta poate fi posibil numai în Domnul. 
Responsabilitatea personal� fa�� de Domnul st� deasupra tuturor. Nicio 
autoritate nu poate sta între con�tiin�� �i Domnul. Dar conducerea cre�tin� este 
o conducere în supunere fa�� de Domnul �i Cuvântul Lui, aceasta înseamn� c� 
ochiul �i inima sunt îndreptate asupra Lui. Acolo unde ochiul este simplu, 
con�tiin�a va sim�i corectitudinea acestei conduceri. 
   Vedem în Elihu un exemplu frumos al unui tân�r care î�i cunoa�te locul �i 
care î�i ocup� locul (Iov 32, 1-11). El las� pe b�trâni s� vorbeasc� mai întâi. Dar 
când ace�tia nu au mai avut nimic de spus, el a prezentat gândurile lui 
Dumnezeu. Supunere nu înseamn� c� nu mai sim�i nicio responsabilitate! Când 
un tân�r credincios are sentimentul responsabilit��ii pentru lucrurile Adun�rii, 
se va vedea imediat din faptele �i din cuvintele lui. Dac� în acestea se poate 
recunoa�te o judecat� în�eleapt� �i aptitudini pentru lucrarea de c�l�uzire 
spiritual�, atunci fra�ii îl vor respecta în curând. În felul acesta el va c�p�ta 
experien�� �i se va maturiza ca b�trân. 
   Iosua ocupa locul unui slujitor al lui Moise (Exodul 33, 11). Acolo el a aflat c� 
din lips� de experien�� sentin�a lui nu a fost totdeauna corect� (Exodul 32, 17). 
El a remarcat, c� a fost influen�at prin leg�turi de prietenie (Numeri 11, 28). S� 
urmezi pe oameni este un mare pericol pentru to�i, dar în mod deosebit pentru 
tineri. Dar în aceste experien�e a înv��at de la Moise. �i când Moise a murit, 
Dumnezeu i-a zis: »Ia-�i pe Iosua, fiul lui Nun, b�rbat în care este Duhul Meu, �i 
s�-�i pui mâna peste el« (Numeri 27, 18). El nu a mai fost acum numit tân�r, 
c�ci avea patruzeci de ani de experien�� în pustie. �i ce experien�e! 
   Acela�i lucru vedem la Elisei, care mai înainte a fost slujitorul lui Ilie. A�a pot 
fra�ii tineri s� înve�e de la cei b�trâni, dac� ace�tia sunt cu adev�rat exemple 
pentru turm� (versetul 3). 
   În Iosif vedem un tân�r, care de tân�r a f�cut multe experien�e (Psalmul 105, 
17-22), a�a c� atunci când a ajuns de treizeci de ani, Faraon i-a zis: »Nu este 
nimeni care s� fie atât de priceput �i atât de în�elept ca tine« (Geneza 41, 39). �i 
Iosif poate spune: »Dumnezeu m-a f�cut ca un tat� al lui Faraon« (Geneza 45, 8) 
– un tân�r, care este f�cut tat� de Dumnezeu Însu�i (1 Timotei 5, 1). »Ca s� lege 
dup� plac pe domnitorii lui, �i s� înve�e pe b�trânii lui în�elepciunea« (Psalmul 
105, 22). Acela�i lucru vedem la Timotei. El este numit s� sf�tuiasc� pe b�trâni 
(acela�i cuvânt ca �i în 1 Petru 5, 1). Dar apostolul îi scrie, s� aib� grij�, ca 
nimeni s� nu-i dispre�uiasc� tinere�ea. Putea s� ob�in� acest �el, dac� era un 
model pentru credincio�i, în cuvânt, în umblare, în dragoste, în credin��, în 
cur��ie. Maturizarea lui trebuia v�zut� de to�i (1 Timotei 4, 11-16; Tit 2, 6-8). 
   Cuvântul grecesc pentru „a se încinge” se întâlne�te în Noul Testament numai 
aici, �i în afara Noului Testament se întâlne�te foarte rar. Traducerea „a se 
îmbr�ca / a se împodobi”, a�a cum se g�se�te în unele Biblii, dup� p�rerea mea 
este inexact�. Verbul este derivat de la un substantiv pentru �or�ul cu care se 
încingea un sclav, pentru ca s� poat� s�-�i fac� bine lucrarea, f�r� ca s�-�i 
murd�reasc� hainele, deoarece celelalte haine ale lui erau bine �inute de 
aceast� leg�tur�. 
   F�r� îndoial� Petru s-a gândit aici la ultima noapte înainte de cruce, în care 
Domnul, în dragostea �i bun�tatea Lui smerit�, S-a încins �i a sp�lat picioarele 
ucenicilor (Ioan 13). Dar Domnul nu S-a încins cu �tergarul de in ca s� nu-�i 
murd�reasc� hainele, ci ca s� spele picioarele ucenicilor. Era dragostea sfânt�, 
care L-a f�cut s� fac� aceasta, �i numai ea ne poate face �i pe noi s� ne 
încingem cu smerenie. Apostolul nu a uitat, c� niciunul din ei nu a fost gata s� 
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fac� aceast� lucrare josnic�! El a înv��at cât de pu�in� smerenie se g�se�te în 
inimile noastre. De aceea spune: »Încinge�i-v�!« - Ceva care este legat, nu cade 
a�a repede. 
   Numai smerenia men�ine toate însu�irile noastre la locul lor, a�a cum �or�ul 
încins �ine hainele. Ea ne face capabili pentru lucrarea la care am fost chema�i. 
Amabilitatea, dreptatea, u�urin�a de comunicare, etc., î�i pierd valoarea, dac� 
sunt înso�ite de mândrie. În afar� de aceasta, smerenia este un ajutor mare 
împotriva descuraj�rii în problemele vie�ii, în mod deosebit atunci când aceste 
greut��i ne umilesc �i în felul acesta dau pe fa�� mândria noastr� l�untric� (Iov). 
   Ce model avem în Domnul Isus, care putea spune: »Înv��a�i de la Mine, c�ci 
Eu sunt blând �i smerit cu inima; �i ve�i g�si odihn� pentru sufletele voastre« 
(Matei 11, 29). El, care nu a considerat ca un lucru de apucat s� fie deopotriv� 
cu Dumnezeu, ci S-a dezbr�cat pe Sine Însu�i �i a luat chip de rob. La înf��i�are 
a fost g�sit ca un om, S-a smerit �i S-a f�cut ascult�tor pân� la moarte, �i înc� 
moarte de cruce (Filipeni 2, 5-11)! 
   Cât de mult se va smeri inima noastr�, dac� vom privi la El (Marcu 10, 42-
45)! Acesta este singurul drum, pe care înv���m smerenia. Nu vom deveni 
smeri�i, dac� ne vom preocupa cu noi în�ine, �i nici m�car atunci când vom 
privi la p�catele noastre. Numai când privim la El – atunci persoana noastr� 
dispare, �i va r�mâne numai El. Smerenie nu este dac� gânde�ti r�u despre tine 
însu�i, sau dac� te preocupi cu p�catele proprii �i cu starea ta p�c�toas�, ci 
atunci când suntem con�tien�i c� lucrarea lui Hristos ne-a cur��it în chip 
des�vâr�it (Evrei 10, 14), �i nu se mai merit� s� te preocupi cu tine însu�i, ci 
numai cu El! Articolul care înso�e�te cuvântul „smerenie” arat� c� este vorba de 
adev�rata �i cunoscuta smerenie. 
   Cât de stricat� este firea p�mânteasc� din noi! Apostolul Pavel a avut nevoie 
de un �epu� în carne, ca s� nu devin� mândru din cauza harului minunat, de 
care a avut parte; s� fie r�pit în al treilea cer, în paradisul lui Dumnezeu (2 
Corinteni 12, 7). Firea noastr� p�mânteasc� se folose�te de ce ne-a fost d�ruit, 
�i de aceea nu sunt meritele noastre, ca s� se mândreasc�. Cât de mândrii 
putem s� fim noi chiar cu privire la cunoa�terea gândurilor lui Dumnezeu, a 
prezen�ei luminii sau în�elegerii, sau a ocup�rii pozi�iei adev�rate cu privire la 
Adunare. Dar este un lucru s� fi pe locul corect, �i este un alt lucru s� te 
g�se�ti acolo într-o stare corect�; �i al treilea punct este, s� p�strezi pozi�ia 
corect� (Apocalipsa 3, 17)! Singura noastr� siguran�� este con�tien�a deplin�, c� 
totul este numai har, c� noi în�ine nu putem p�zi nimic, �i de aceea trebuie s� 
ne pred�m în totul Domnului. 
   Duhul lui Dumnezeu conduce totul în Adunare la reciprocitate! Fiecare 
credincios trebuie s� fie smerit fa�� de cel�lalt credincios: cel mai în vârst� fa�� 
de cel tân�r, �i cel tân�r fa�� de cel în vârst�! »În smerenie fiecare s� priveasc� 
pe altul mai presus de el însu�i« (Filipeni 2, 3). Dac� m� aflu în lumina lui 
Dumnezeu, voi vedea mai multe gre�eli la mine decât la altul. Aceasta nu 
înseamn�, c� trebuie s� trec cu vederea r�ul pe care îl v�d la altul. Trebuie s-o 
fac tot a�a de pu�in, cum o fac la mine. Dar îl voi trata cu smerenie adânc�, 
con�tient fiind, c� este numai har, faptul c� eu nu am c�zut mai adânc în 
acela�i p�cat. 
   Numai dac� suntem smeri�i putem s� înv���m (Psalmul 25, 9). Cel arogant 
crede c� �tie totul. Dar numai în smerenie putem s� înv���m pe al�ii în a�a fel, 
ca ei s� primeasc�. Pov��uirea d� na�tere la respingere. Cei tineri pot fi supu�i 
celor b�trâni, numai dac� sunt smeri�i. 
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   Cât de pu�in cunoa�tem noi aceast� smerenie! �i cu toate acestea ea este 
adev�rata podoab� a cre�tinului, în opozi�ie cu ceea ce gânde�te omul natural. 
Ea ne aduce în societatea Domnului (Matei 11, 29). El a adus-o din cer pe 
p�mânt; ea este o podoab� cereasc�. Dar în leg�turile practice dintre fra�i �i 
surori se vede dac� noi ne-am încins cu smerenia, dac� noi suntem cu adev�rat 
asemenea Modelului nostru des�vâr�it (Filipeni 2, 5)! 
   Dar dac� nu este a�a? »Dumnezeu st� împotriva celor mândri, dar celor 
smeri�i le d� har« (Proverbele 3, 34; Iacov 4, 6; Romani 12, 16). Acestea sunt 
principiile guvern�rii Lui. Chiar dac� noi suntem copii Lui, suntem supu�i 
acestei guvern�ri, atâta timp cât vom fi pe p�mântul acesta. Cât de serios este 
pentru un copil al lui Dumnezeu, dac� se afl� într-o stare, în care Dumnezeu 
trebuie s�-i stea împotriv�! Cât de îngrozitor este s� avem pe Domnul împotriva 
noastr�, din cauz� c� hr�nim mândria din inima noastr�! Dar celor smeri�i, care 
nu gândesc lucruri mari despre ei în�i�i, El le d� har. Ce diferen��, s� ai pe 
Dumnezeu împotriva ta, sau s� stai în harul S�u! 
 
 
 
Capitolul 5 versetele 6 �i 7: Smeri�i-v� dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, 
pentru ca, la vremea Lui, El s� v� înal�e. �i arunca�i asupra Lui toate 
îngrijor�rile voastre, c�ci El Însu�i îngrije�te de voi. 
 
   »Smeri�i-v�« (Iacov 4, 10) s-ar mai putea traduce �i prin „fi�i smeri�i”. Cuvântul 
grecesc st� în aorist pasiv. Aceasta înseamn� deci: „A�i permis lui Dumnezeu s� 
v� smereasc�”. Dar este sub forma de porunc�. Prin succesiunea în limba 
greac�, accentul se pune pe „Dumnezeu”. Mâna Sa a fost în împrejur�rile care 
au condus la smerirea lor. Deci în realitate ei nu au avut a face cu oamenii, sau 
cu împrejur�rile. Dac� ei nu s-ar fi smerit sub mâna Sa, nu ar fi existat pentru 
Dumnezeu posibilitatea ca s�-i înal�e (Proverbe 15, 33). 
   Dac� ne gândim, c� aceea�i mân� puternic� a f�cut pe Domnul Isus p�cat 
pentru noi, �i L-a lovit în locul nostru, �i prin aceasta am primit o mântuire 
ve�nic�, �i c� aceea�i mân� puternic� ne va duce în curând în slav�, în Casa 
Tat�lui (Ioan 14), nu sunt atunci inimile noastre gata s� se lase smerite acum 
de El? Nu vom în�elege noi atunci c� �i aceast� lucrare a mâinii lui Dumnezeu 
nu este altceva decât dragoste? Dac� suntem uni�i cu un Hristos lep�dat, atunci 
trebuie s� avem parte �i de lep�darea Sa, �i în curând s� avem parte �i de slava 
Sa (Ioan 17, 22). »Eu socotesc c� suferin�ele din vremea de acum nu sunt 
vrednice s� fie puse al�turi cu slava viitoare, care are s� fie descoperit� fa�� de 
noi« (Romani 8, 18). Aceasta a�tept�m noi! 
   Este mult mai binecuvântat s� permitem lui Dumnezeu s� ne smereasc�, ca 
astfel s� poat� s� ne înal�e, decât s� ne în�l��m singuri, �i astfel s� trebuiasc� 
ca El s� ne smereasc� (Luca 14, 11; 18, 14)! În�l�area de sine este caracterul 
p�catului! Adam a încercat s� se fac� ca Dumnezeu (Geneza 3, 5), a�a cum a 
f�cut �i satana (Ezechiel 28, 11-17; Isaia 14, 12-15), �i prin aceasta a devenit 
sclavul lui satana. Ultimul Adam, care Însu�i a fost Dumnezeu, S-a dezbr�cat 
pe Sine Însu�i, �i Dumnezeu L-a în�l�at nespus de mult �i I-a dat un Nume, 
care este mai presus de orice Nume (Filipeni 2, 9-11)! 
   Dumnezeu nu poate permite în poporul S�u în�l�area de sine. De aceea El va 
fi totdeauna împotriva celor mândri, �i va da har celor smeri�i. Cât de pu�in ne 
gândim la aceasta! Atunci Dumnezeu trebuie s� ne smereasc�. El o face, 
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f�cându-ne s� sim�im neputin�a noastr� în împrejur�rile vie�ii, sau permi�ând 
s� urm�m voia firii noastre p�mânte�ti �i prin aceasta s� c�dem adânc. În felul 
acesta înv���m cine suntem. Dar este umilitor �i cauza multor necazuri, dac� 
trebuie s� înv���m în felul acesta. Puteam s� înv���m �i în prezen�a Domnului, 
privind ce a trebuit El s� sufere pentru noi �i ce este El. 
   Cuvântul »îngrijor�ri« este în limba greac� înso�it de articol, �i aceasta 
înseamn� c� este vorba de toate grijile, ca întreg, deci nu fiecare grij� în parte, 
ci toate la un loc (Matei 6, 26; Filipeni 4, 6). »A arunca« este în aorist, aceasta 
înseamn� c� noi am f�cut-o odat� pentru totdeauna. Dac� am f�cut aceasta, nu 
mai pot veni griji noi, c�ci tot ce ar putea s� ne îngrijoreze am aruncat asupra 
lui Dumnezeu (Psalmul 55, 22; 37, 5)! Dac� am v�zut c� mâna lui puternic� 
este în toate împrejur�rile, �i c� El conduce �i dirijeaz� totul, de ce s� ne 
îngrijor�m atunci? Atunci putem s�-I pred�m Lui totul, »c�ci El Însu�i îngrije�te 
de voi«! Expresia greac� este mult mai accentuat�, ea înseamn�: „Grijile voastre 
merg la inima Lui, deoarece ele v� apas�! El îngrije�te de voi cu o grij� plin� de 
dragoste!” Nu este suficient aceasta pentru noi? Vrem s� le lu�m din mâna Lui, 
�i s� le purt�m singuri? 
   Din context rezult�, c� noi putem s� arunc�m grijile noastre asupra lui 
Dumnezeu, numai dup� ce noi le-am primit din mâna Sa, smerindu-ne sub 
mâna Lui cea puternic�. Înainte de aceasta n-o putem face. Nu se aseam�n� 
grijile noastre cu cuvintele: »Doamne, nu-�i pas� c� pierim?« (Marcu 4, 38). Este 
vorbirea necredin�ei, care nu se încrede în El, El, Cel care dore�te s� ia asupra 
Sa tot ce este prea greu pentru copilul S�u slab. Nu este cuvântul S�u sigur �i 
adev�rat? El, Cel care a dat pe Fiul S�u pentru noi, s� nu ne dea totul 
împreun� cu El? Nu este grija Lui, care a num�rat perii capului nostru �i 
niciunul nu cade f�r� voia Lui, suficient de mare?  
   El vrea s� ia asupra Sa toate pericolele, toate nevoile noastre, c�ci El ne-a dat 
bucurie, pe care noi o putem savura, numai dac� suntem elibera�i de griji. 
Domnul ne-a spus, cum lucrurile zilnice din via�� devin obstacole pentru via�a 
spiritual� (Matei 11, 22). Cât de mult ne r�pesc grijile energia, chiar �i în 
lucrarea pentru Domnul, pe care trebuie s-o facem (2 Corinteni 2, 12)! 
   Nu exist� nici cel mai m�runt lucru din via�a noastr�, care s� nu-L intereseze 
pe Dumnezeu, nici în via�a personal�, nici în familie, nici la locul de munc�, nici 
în activitatea noastr� în lucrarea spiritual� – atât în mijlocul credincio�ilor, ca 
martori ai lui Dumnezeu pe p�mânt, cât �i în leg�tur� cu vestirea Evangheliei la 
cei nemântui�i. Ce îmb�rb�tare este s� �ti; »El îngrije�te de voi!« 


