Studiu asupra Epistolei 1 Petru: cap. 4, 1 – 6 – H. L. Heijkoop
Capitolul 4, versetele 1 i 2: Astfel dar, fiindc Hristos a p timit în trup,
înarma i-v
i voi cu acela i fel de gândire. C ci Cel ce a p timit în trup, a
sfâr it-o cu p catul, pentru ca, în vremea care-i mai r mâne de tr it în trup, s
nu mai tr iasc dup poftele oamenilor, ci dup voia lui Dumnezeu.
În primele apte versete ale acestui capitol, apostolul vorbe te în continuare despre
principiile generale de guvernare ale lui Dumnezeu. Capitolul 3 s-a încheiat cu
glorificarea lui Hristos Isus. Totul Îi este supus, i El este gata s judece vii i mor ii.
Acesta este un motiv pentru noi s tr im desp r i i de lume i principiile ei. C ci cu
toate c Domnul este glorificat, lumea înc Îl mai respinge, i oricine este unit cu El va
fi respins de lume.
Care este principiul de via al lumii? Este facerea voii proprii, adic voia omului
vechi. Din cauz c inima omului este stricat , aceasta înseamn facerea poftelor i
pl cerilor inimii stricate (Marcu 7, 21-23, versetul 2).
Este datoria creaturii, s fac voia lui Dumnezeu. Toate lucrurile au fost create
pentru El (Coloseni 1, 16). De aceea este clar, c creatura are obliga ia s slujeasc
Creatorului ei. Acesta este (pentru orice minte clar ) marele principiu care domin în
rela iile dintre Creator i creatur . De aceea este i etalonul, dup care se apreciaz
dac ceva este p cat, sau nu este: »Oricine face p cat, face i f r delege; i p catul este
f r delege« (1 Ioan 3, 4). Tot ce face omul, f r s
in seama c Dumnezeu are
autoritate asupra lui, este p cat. Deoarece omul care nu s-a întors la Dumnezeu face
numai propria lui voie, aceasta înseamn , c tot ce face el este p cat. De aceea
Cuvântul lui Dumnezeu spune: »Toate întocmirile gândurilor din inima lui sunt
îndreptate în fiecare zi numai spre r u« (Geneza 6, 5). i tot a a: »Nu este niciunul care
s fac binele, niciunul m car« (Romani 3, 12).
Domnul Isus a venit s nimiceasc p catul, s -l desfiin eze prin jertfa Lui Însu i
(Evrei 9, 26). Pe p mântul cel nou i în cerul nou aceasta va fi în chip des vâr it a a.
Atunci p catul va fi luat din lume (Ioan 1, 29). Atunci nu va mai exista nimic care s se
împotriveasc lui Dumnezeu, a a c Dumnezeu va putea locui la oameni (2 Petru 3, 13;
Apocalipsa 21, 3). Acum nu este a a. Dar fundamentul a fost pus la cruce. Pe baza
sângelui Lui pre ios, cândva cerul i p mântul, toate lucrurile, vor fi împ cate cu
Dumnezeu. Dar numai noi, credincio ii, suntem deja acum împ ca i, adic am fost
adu i în rela ia adev rat cu Dumnezeu (Coloseni 1, 19-21). De aceea se spune
tesalonicenilor, c ei s-au întors de la idoli la Dumnezeu, »ca s slujeasc Dumnezeului
viu i adev rat«. Am v zut, c prin na terea din nou, Duhul Sfânt ne-a pus deoparte
spre ascultarea lui Isus Hristos, adic , la ascultarea pe care El a ar tat-o în via a Sa pe
p mânt (capitolul 1, 2).
Omul n scut din nou are deci un cu totul alt principiu de via decât are omul lumii
acesteia. El sluje te lui Dumnezeu într-o lume care î i sluje te sie însu i i poftelor
inimii lui stricate. El va trebui deci s înoate totdeauna împotriva curentului. De aceea
lumea îl va urî i îl va prigoni, deoarece el nu numai c nu face ce face ea (versetul 4),
ci prin faptele lui el condamn lumea. Orice om are con tiin , care îl acuz , când face
anumite lucruri; i oricine face r ul, ur te lumina (Ioan 3, 20).
Cu cât un copil al lui Dumnezeu tr ie te mai mult în concordan cu pozi ia lui,
adic , ascult de Dumnezeu i Tat l lui, cu atât lupta va fi mai înver unat . De aceea
el trebuie s se înarmeze cu cele mai grele arme, care se g sesc (Psalmul 144, 1;
Psalmul 78, 9). Cuvântul grecesc „hoplisasthe”, care a fost tradus prin: »înarma i-v
cu ...«, a fost folosit pentru un soldat grec, care i-a îmbr cat arm tura i i-a luat
armele. În mod deosebit s-a folosit pentru un soldat prev zut cu arme grele, în opozi ie
cu unul înarmat cu arme u oare.
Cuvântul grecesc „ennoian” (gândire) se întâlne te numai aici i în Evrei 4, 12, unde
s-a tradus cu „sim irile”. Septuaginta îl folose te i în Proverbe, de exemplu Proverbe 2,
11, tradus în române te cu „priceperea”.
Deci noi trebuie s ne înarm m cu felul de gândire al Domnului Isus. Ca întotdeauna
(vezi introducerea), apostolul ne prezint pe Domnul ca marele nostru model. El se
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leag de capitolul 3 versetul 18, unde am v zut, c Hristos a suferit pentru p c to i,
pentru noi, i a murit.
Da, ce suferin e a îndurat Domnul. Când a venit pe p mânt, nu a fost loc pentru El
în casa de poposire. Abia S-a n scut, i a trebuit s fug în Egipt, deoarece Irod c uta
s -L omoare. Dup întoarcerea Lui, din cauza unui alt Irod a trebuit s locuiasc în
Nazaret i nu în Ierusalim, »ora ul Marelui Împ rat«. În timp ce S-a prezentat în public,
rudele Lui au c utat s -L prind , »c ci ziceau: „ i-a ie it din min i”« (Marcu 3, 21).
Concet enii Lui, în mijlocul c rora a crescut, au vrut s -L omoare (Luca 4, 29). El a
trebuit s îndure împotrivirea din partea p c to ilor (Evrei 12, 3). La dragostea Lui au
r spuns cu vr jm ie i dragostea Lui au r spl tit-o cu ur (Psalmul 109, 2-5). Un
ucenic L-a tr dat, un altul s-a lep dat de El cu jur mânt: to i L-au p r sit.
Marele preot, instaurat de El Însu i, pentru ca acesta s ob in har de la El pentru
p c to i, a dispus s -L prind i pe baza m rturisirii Lui, cu privire la cine era El, L-a
condamnat la moarte. Pilat, care a ob inut autoritatea de la El (Geneza 9, 6), ca prin
aceasta dreptatea s fie p strat , a dispus crucificarea Lui, cu toate c a m rturisit, c
El era nevinovat.
Robii marelui preot i solda ii lui Pilat L-au batjocorit i L-au maltratat. L-au scuipat
în fa . Tâlharii, crucifica i împreun cu El, Îl batjocoreau. Cei aduna i în jurul Lui î i
b teau joc de El, f când din teama sufletului Lui tema batjocurelor lor. Când a strigat:
»Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?«, au r st lm cit
inten ionat cuvintele Lui i au strigat: »Las , s vedem dac va veni Ilie s -L
mântuiasc !«
i pe când atârna pe cruce i toat lumea, în toate nuan ele ei, sub c l uzirea lui
satana i a tuturor for elor întunericului L-au înconjurat, Dumnezeu a pus peste El
toate p catele noastre i L-a f cut p cat (2 Corinteni 5, 21). Ce a însemnat aceasta
pentru sufletul lui Sfânt, când a trebuit s poarte miliardele de p cate (capitolul 2, 24),
s fie f cut p cat, ca i cum El ar fi avut o natur p c toas , ca i noi, ca i cum El ar
fi fost izvorul tuturor p catelor, pe care noi le-am f cut. Sim im ceva din aceasta,
atunci când El plânge: »M-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile Mele, i nu le mai pot
suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului Meu, i Mi se moaie inima« (Psalmul
40, 12).
Dumnezeu L-a p r sit în acest moment. El a trebuit s strige: »Pentru ce M-ai
p r sit?« Atunci L-a lovit sabia drept ii lui Dumnezeu. El a trebuit s spun : »M-ai
adus în râna mor ii« (Psalmul 22, 1 i 15; Zaharia 13, 7). P rea ca i cum Dumnezeu
a trecut de partea lumii, care L-a omorât, de partea lui satana, care s-a n pustit
asupra Lui cu toat r utatea i puterea. Ce suferin e!
Toate acestea le-a f cut pentru mine! El este »Fiul lui Dumnezeu, care M-a iubit i Sa dat pe Sine Însu i pentru mine« (Galateni 2, 20). Ce motiv pentru inima mea, ca s -I
închin toat via a mea, s fiu desp r it de lumea care I-a f cut toate acestea!
Apostolul Pavel merge, ca întotdeauna, pân la r d cin , atunci când aplic moartea
lui Hristos la noi i din aceasta trage concluzia, c noi am murit fa de p cat (Romani
6). Apostolul Petru nu merge a a de departe. El r mâne la rezultatul practic, la datoria
care rezult din moartea lui Hristos, ca o realitate în domeniul spiritual, ca noi s nu
mai slujim p catului, ci s umbl m ca oameni neprih ni i, conform modelului lui
Hristos. Ambii apostoli scriu cu aceia i inten ie. Petru nu ne prezint atât de mult
suferin a lui Hristos, ca s ne aminteasc c El a îndurat-o pentru noi, ci el vrea mai
mult s ne atrag aten ia la un alt aspect, cum a mers El pe drumul S u în ascultare.
El a venit pe p mânt s fac voia lui Dumnezeu (Evrei 10, 7). Tot ce a f cut El era voia
lui Dumnezeu. El putea spune, c El totdeauna a f cut ce era pl cut Tat lui. Mâncarea
Lui era s fac voia Aceluia care L-a trimis. Domnul nu a cedat niciodat lumii,
niciodat El nu a cedat p catului. Satana a folosit toat viclenia i toat puterea lui, ca
s -L dep rteze de pe drumul ascult rii. Dar nu i-a reu it. Domnul a suferit mai bine
foamea, decât s m nânce, dac Tat l nu i-a dat mâncare (Matei 4, 2-4). Da, El a
îndurat mai bine toate suferin ele, de care a avut parte la cruce, El a murit mai degrab
înc rcat cu p catele noastre sub judecata unui Dumnezeu sfânt i drept, decât s nu
fac voia lui Dumnezeu. Când satana I-a pus înaintea ochilor, în gr dina Ghetsimani,
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toate suferin ele de care va avea parte pe Golgota – suferin e, care au fost a a de
îngrozitoare, c la privirea lor L-au f cut s se roage »cu strig te i cu lacrimi«, iar
sudoarea Sa a devenit ca ni te pic turi mari de sânge – El a zis: »Nu voia Mea, ci voia
Ta s se fac !«
Dar acum Domnul se odihne te fa de p cat, sau a terminat-o cu p catul, a a cum
se mai poate traduce. Nici satana, nici p catul i nici lumea nu mai pot veni la El, c ci
prin moartea Sa Domnul a p r sit aceast scen a luptei.
Cu toate c noi mai suntem în lume, i pentru noi este valabil principiul: »Cine a
suferit în trup, a sfâr it-o cu p catul.« Când Domnul Isus a fost pe p mânt, p catul nu
a g sit în El niciun punct de atac. În El nu a fost niciun p cat (1 Ioan 3, 5). El a fost
ispitit în toate privin ele, ca i noi, dar f r p cat (Evrei 4, 15)1. Deoarece noi avem
p catul locuind în noi, acest principiu este abstract pentru noi, adic , influen ele nu
sunt luate în considera ie.
Realizarea practic va avea loc la noi totdeauna numai par ial, chiar i în ce prive te
timpul, c ci noi nu suntem totdeauna la fel.
i cu toate acestea i noi am terminat-o cu p catul, dac prin credin
primim
moartea lui Hristos pentru noi. Noi mai tr im în lume i cu toate acestea via a noastr
este în adev ratul sens al cuvântului în afara lumii. Noi apar inem unei cu totul altei
lumi, i via a noastr este ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Primirea lucr rii lui
Hristos are ca urmare o schimbare total a pozi iei noastre. Noi nu mai putem tr i în
trup dup poftele omului, ci numai potrivit cu voia lui Dumnezeu. Dar aceasta va
însemna suferin în trup, opozi ie din partea p c to ilor care ne înconjoar , a a cum
a fost odinioar pentru Hristos.
Este clar, c aici este vorba de suferin ele din cauza neprih nirii, ca aproape
totdeauna în aceast scrisoare (capitolul 2, 19, capitolul 3, 17). Dac fac loc p catului,
nu voi suferi. Aceasta este voin a firii, a omului vechi. Ea dore te s fac poftele omului
i se teme de suferin e. Dar dac prin har facem voia lui Dumnezeu, coste cât ar costa,
nu vom p c tui. Este suferin a în trup, i aceasta desparte de p cat. Cine se
împotrive te p catului, acela sufere; el judec , ur te i se împotrive te voii firii (c rnii)
i sufere, dar nu p c tuie te. Dac sunt mul umit s suf r, atunci voin a mea nu este
activ ; practic p catul nu este prezent. Omul nu voie te s sufere. Este harul, care în
armonie cu chipul i sentimentele lui Hristos lucreaz în omul nou, i noi suntem
elibera i de ac iunea omului vechi. El nu va mai ac iona atunci. Avem lini te din partea
lui, am terminat-o cu el.
Aceasta este starea normal a cre tinului, dac inima se odihne te în El, care a luat
pentru el asupra Sa cele mai mari suferin e. Dac inima nu mai prive te la El, se va
speria de suferin e. Voin a va l sa s ias la iveal ac iuni carnale, iar dup aceea va
urma p catul.
Repet, adev rul este prezentat aici abstract. Acela i lucru g sim în epistola întâia a
lui Ioan, care niciodat nu ia în considera ie influen ele secundare care iau na tere din
influen a contrar a firii sau a altor obstacole. Este deosebit de important c
adev rurile Scripturii – adev rul moral des vâr it – ne-au fost date în felul acesta,
dup adev rul i natura lor, neschimbate prin lucrurile care le influen eaz exercitarea
lor practic de c tre noi. Le putem cunoa te acum în adev rata lor form
i duhul
nostru este înviorat prin aceasta. În afar de aceasta putem s vedem i s judec m
devierile noastre i diminu rile din partea noastr în practicarea lor.
Se pune întrebarea, dac aici „firea” („carnea”) reprezint starea natural a omului ca
creatur , sau natura p c toas a omului vechi. Eu cred, c apostolul i în general
Scriptura nu face aceast diferen iere sever , cu toate c aceste no iuni de diferen iaz
clar. Despre Domnul se spune, c El a fost p rta i trupului i sângelui, dar i c El a
venit într-o fire asem n toare cu a p catului (Evrei 2, 14; Romani 8, 3). Starea
natural a omului este „în carne”. Pentru omul c zut, aceasta înseamn totodat c
via a lui este caracterizat de p cat, i Dumnezeu îl vede ca fiind p c tos. La Domnul,
1 Nu „f r s p c tuiasc ” – a a cum st scris în multe traduceri – ci „f r p cat”. În El nu locuia p catul, a a cum
locuie te în noi, prin care satana putea s lucreze. Ispita a venit la El numai din exterior i nu a putut p trunde în El.
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desigur, aceasta nu a fost a a, c ci în El nu a fost niciun p cat. Tot a a este i la omul
n scut din nou, eliberat. El a fost în carne. Dar Dumnezeu nu-l mai vede acum
caracterizat de natura p c toas a omului c zut (Romani 7, 3). Pozi ia lui este
caracterizat de Duhul Sfânt care locuie te în el (Romani 8, 9).

Capitolul 4 versetele 3-5; Ajunge, în adev r, c
în trecut a i f cut voia
Neamurilor, i a i tr it în desfrân ri, în pofte, în be ii, în ospe e, în chefuri i în
slujiri idole ti neîng duite. De aceea se mir ei c nu alerga i împreun cu ei la
acela i potop de desfrâu, i v batjocoresc. Dar au s dea socoteal înaintea
Celui ce este gata s judece viii i mor ii.
Remarc
1. »trecut«: grece te „pareleluthos” = participiul perfect al unui verb „a trece, a termina,
a descre te, a sc dea”. Aici înseamn i c timpul a trecut i s-a încheiat.
2. »voia«; i = „inten ia”
3. »neîng duite«: grece te „athemitois” se întâlne te în Noul Testament numai aici i în
Faptele Apostolilor 10, 28 („nu este îng duit”). Textual înseamn : „împotriva legii i
împotriva drept ii”. Este deci vorba de lucruri, care au fost interzise chiar de legea
roman .
4. »desfrân ri«: „asotia” = „soteria” („salvare, eliberare, p zire”) cu alpha privativum
(„a=”), prin care este negat. Cuvântul se întâlne te aici i în Luca 15, 13; Efeseni 5, 18;
Tit 1, 6. Cu referire la o persoan înseamn : „incorigibil, abandonat (f r speran )”.
Nu exist niciun dubiu, c aceste lucruri caracterizau na iunile (Romani 1, 21-31).
Dar pentru iudei, care erau în leg tur cu Iehova, era mult mai zguduitor. A a cum au
fost înainta ii lor, tot a a au fost i iudeii din timpul acela, care tr iau împr tia i, c ci
ei erau departe de ochii vigilen i din Palestina. Dumnezeu i judecata Sa au fost
excluse – chiar dac au f cut-o cu o con tiin rea – i s-a introdus chiar slujirea la
idoli. Credincio ii tiau acum, c ei nu au fost mai buni decât na iunile.
Dar acest timp s-a încheiat atunci când prin har au fost trezi i la neprih nire. Ei au
f cut voia neamurilor în cel mai înalt grad. Acum voia lui Dumnezeu trebuia s fie firul
c l uzitor al vie ii lor.
Pân acum au slujit domnului aspru al poftelor na iunilor. Setea de bog ie, onoare,
lux, desfrânare, exces, etc. este o slujb aspr . Cine este prins în unul din aceste
lucruri, va deveni în curând în mod obi nuit sclavul i altor lucruri. Sfâr itul este
deseori distrugerea s n t ii, i totdeauna o inim nemul umit .
În limba greac pentru „voia” lui Dumnezeu nu se folose te acela i cuvânt ca i
pentru voia” na iunilor. i ce diferen este între cele dou ! Facerea voii lui Dumnezeu
înseamn totdeauna libertate i bucurie (Luca 1, 74). În voia lumii este inclus
totdeauna sentimentul insatisfac iei: »... îngreuiate de p cate i fr mântate de felurite
pofte ..., care înva întotdeauna i nu pot ajunge niciodat la deplina cuno tin a
adev rului« (2 Timotei 3, 6).
Cei necredincio i nu în eleg aceast schimbare la cei credincio i. Omul natural
(firesc) nu poate în elege lucrurile duhovnice ti (1 Corinteni 2, 14). Ei nu numai c le
consider neobi nuite, ci sunt str ine pentru ei, adic , ei le consider nepotrivite
pentru natura omeneasc . Ce în eleg ei despre via a nou , pe care noi am primit-o prin
na terea din nou? Ei nu pot în elege c un om n scut din nou nu are nicio dorin
dup aceste lucruri, atâta timp cât el este în p rt ie cu Domnul.
Primul lucru pe care ei îl fac este, s ne aduc pe noi înapoi. Solomon a aten ionat
deja pe fiul s u în privin a aceasta (Proverbele 1, 10-19). Dar dac aceasta nu le
reu e te, urmeaz du m nia v dit . Umblarea celor credincio i îi condamn pe cei
necredincio i. Ei ur sc binele (Romani 1, 32). Ei încep s batjocoreasc , pentru c nu
în eleg. Ei vorbesc de r u, cu toate c
tiu, c nu este adev rat (Romani 2, 15). Ei le
atribuie lucruri ascunse, rele i îi învinuiesc de f
rnicie.
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Dar va veni ziua când vor trebui s dea socoteal de vorbele i de faptele lor.
Judec torul este gata s fac judecata (Romani 2, 16; Romani 14, 10; 2 Corinteni 5,
10; Apocalipsa 20, 12). Dac ast zi înc nu va veni, atunci este numai pentru c
Dumnezeu este îndur tor, i ofer ocazia oamenilor pierdu i, s se poc iasc , ca s nu
mearg în pierzarea ve nic (2 Petru 3, 9).
Tat l a dat toat judecata Fiului (Ioan 5, 22). El, Cel lep dat de lume, va judeca
lumea aceasta i pe fiecare, care nu-L prime te. Pentru aceasta Dumnezeu a dat
dovada, c a înviat pe Domnul Isus dintre cei mor i (Faptele Apostolilor 17, 31). A a
cum apostolul Pavel a dezv luit aceasta conduc torilor în elepciunii lumii în centrul lor
din Atena, tot a a apostolul Petru a vestit suta ului roman din Cezarea, reprezentantul
puterii mondiale (Faptele Apostolilor 10, 42).
Iudeii cuno teau judecata celor vii, c ci ei erau – în orice caz pân la captivitatea
babilonian – punctul central al guvern rii lui Dumnezeu pe p mânt. Solomon edea
pe Tronul lui Iehova în Ierusalim (1 Cronici 29, 23). Iudeii au fost deseori executorii
judec ilor lui Dumnezeu asupra celor vii, de exemplu, atunci când au luat în st pânire
ara Canaan (Deuteronom 9, 5).
Dar când Israel i Iuda s-au îndep rtat de Domnul, a a c El a trebuit s -i dea în
mâna du manilor lor i s -i alunge din ar , slava Domnului a p r sit Ierusalimul
(Ezechiel 1, 11). El, Cel care este numit Domnul întregului p mânt (Iosua 3, 11), este
numit de Daniel Dumnezeul cerului (Daniel 2, 37), Cel care a dat Capului Împ r iei
putere asupra p mântului, aceast împ r ia fiind prima care s-a ridicat împotriva Lui
(Geneza 10, 10; 11, 1-9).
Guvernarea lui Dumnezeu nu mai este acum vizibil , ci ea are loc în ascuns. Cu
toate c principiile acestei guvern ri r mân neschimbate, i a a sunt i acum (capitolul
3, 10), Dumnezeu se reveleaz lumii ca Dumnezeu-Mântuitorul (1 Timotei 2, 3-4). El
ofer har i nu face judecata.
Aceasta înseamn c r ul momentan nu este pedepsit, da, câteodat nu este deloc
pedepsit în aceast via pe p mânt. Aceasta înseamn
i c cei credincio i, care Îi
slujesc, vor trebui s sufere din partea lumii.
Dar cândva orice r u va trebui judecat (1 Corinteni 4, 5; 2 Corinteni 5, 10; Evrei 9,
27). A a a fost i în Vechiul Testament. Nu numai c orice fapt va fi judecat sub
aspectul domniei lui Dumnezeu asupra p mântului, ci totodat
i cu privire la rela ia
ve nic a Creatorului cu creatura Sa, cu omul. Faptul c Dumnezeu se descopere
acum în har i nu pedepse te fiecare fapt rea, i c acum El S-a revelat pe deplin în
Fiul, în mod necesar acum accentul trebuie s se pun pe judecata final , judecata
celor mor i.
Judecata celor vii o va face Domnul când va veni în Împ r ia Sa (Matei 25, 31),
judecata celor mor i (Apocalipsa 20, 11) o va face scurt timp înainte de a da Împ r ia
în mâinile lui Dumnezeu, Tat l, i de începerea st rii ve nice (1 Corinteni 15, 24).
Expresia »viii i mor ii« se mai întâlne te, în afar de acest loc, i în Faptele Apostolilor
10, 42 i 2 Timotei 4, 1 în leg tur cu judecata. În Romani 14, 9 se mai spune: »ca s
aib st pânire i peste cei mor i i peste cei vii«.

Capitolul 4 versetul 6: C ci tocmai în vederea aceasta a fost vestit Evanghelia
i celor mor i, pentru ca s fie judeca i ca oameni în trup, dar s tr iasc dup
Dumnezeu, în duh.
Având în vedere aceast judecat , s-a vestit odinioar oamenilor vestea bun . Lui
Avraam i s-au dat f g duin e (Galateni 3, 18). Credincio ilor evrei li se scrie, c
p rin ilor li s-a vestit vestea bun (Evrei 4, 2). Da, Dumnezeu a avut o veste bun
începând de la c derea în p cat, care proteja înaintea judec ii i d dea via a.
Scriptura nume te aceasta Evanghelia ve nic (Apocalipsa 14, 6-7).
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Credin a a primit aceast veste bun , atât la început, cât i mai târziu, când ea a fost
extins , când harul s-a descoperit tot mai mult, pân în momentul când moartea,
învierea i glorificarea lui Hristos a dat vestei bune m rimea ei deplin .
Cine nu a primit-o, a r mas responsabil înaintea lui Dumnezeu i va fi judecat în
curând. Cine a primit-o, s-a condamnat pe sine însu i deja acum, recunoscând c el a
meritat judecata lui Dumnezeu, i el a fost condamnat de lume: el a trebuit s sufere în
trup i s fie batjocorit. Dar el a primit i via a nou de la Dumnezeu, o via spiritual ,
a a c acum el tr ie te în duh potrivit cu voia lui Dumnezeu.
Scriptura nu spune c vestea bun a fost vestit tuturor. Aici nu se spune „mor ilor”,
ci »celor mor i«. Aici nu este vorba, dac to i au auzit-o.
În ultima parte a versetului 6 nu se spune: „... sau s tr iasc dup Dumnezeu, în
duh”, ci: »dar ...«. De aceea nu pot s în eleg explica ia care spune, c prima parte
(judecata) este partea acelora care nu primesc Evanghelia, i partea a doua (via a) este
partea celor care primesc Evanghelia. Din versetul întreg i din context (versetele 1-6),
dup p rerea mea, ar trebui s deducem c atât judecata omului în trup, cât i via a
dup Dumnezeu, în duh, este partea celor care primesc vestea bun . Pentru aceasta lea fost ea vestit .
Oric rui cititor treaz, care gânde te, îi este clar, c nu este corect gândul, c aceast
veste bun a fost vestit acestor mor i, pe când ei erau deja mor i. Cum se poate la cei
mor i »s fie judeca i ca oameni în trup« i »s tr iasc dup Dumnezeu, în duh«? Ei
nu mai sunt în trup! Scriptura folose te aceast expresie numai pentru oamenii care
tr iesc pe p mânt.
Vestea bun le-a fost vestit , atunci când erau pe p mânt, a a cum de exemplu Evrei
4, 2 arat foarte clar. Înv
tura c dup moarte se mai ofer ocazia s prime ti
Evanghelia este în total contradic ie cu expunerea Cuvântului lui Dumnezeu.
Ce citim în acest verset nu este acela i lucru cu ce este scris în capitolul 3, versetul
19. Noe a fost predicatorul neprih nirii (2 Petru 2, 5). El a predicat judecata, dar nu a
vestit vestea bun . Scriptura folose te cuvinte diferite în capitolul 3, 19 i capitolul 4,
6.
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