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Ce era de la început (1 Ioan) – W. Kelly 
 
Prefa�� 
 
    Cititorul cre�tin îmi va permite ca la început s� prezint câteva cuvinte personale. Nimeni nu 
are mai multe motive de a mul�umi lui Dumnezeu pentru epistolele lui Ioan decât autorul acestor 
rânduri. În mod deosebit prima din cele trei epistole a fost mai mult de 60 de ani o deosebit� 
binecuvântare pentru mine. M-am întors la Dumnezeu f�r� nici o contribu�ie omeneasc�, dar am 
fost foarte ap�sat de con�tien�a p�catului care locuia în mine. Atunci un prieten credincios mi-a 
îndreptat aten�ia spre m�rturia lui Dumnezeu din 1 Ioan 5, 9-10, ca r�spuns din partea lui la 
întreb�rile care m� chinuiau, �i Duhul Sfânt a folosit aceasta, ca s�-mi dea lini�te în Fiul lui 
Dumnezeu �i în lucrarea Sa de isp��ire. 
   De atunci a fost pentru mine o mare bucurie, în primul rând s� înv�� eu însumi din aceste 
epistole, �i apoi – chiar dac� în sl�biciune – s� înv�� �i pe al�i credincio�i din ele. Aproape to�i 
credincio�ii pe care îi cunosc au avut greut��i deosebite în a-�i însu�i aceast� parte pre�ioas� a 
Scripturii. Aceasta nu din cauza greut��ilor în modul de exprimare, c�ci scrisorile sunt scrise într-
o form� foarte simpl�. Motivul const� par�ial în sl�biciunea spiritual� a lor �i pe de alt� parte în 
adâncimea adev�rurilor care prezint� demnitatea personal� a Domnului �i plin�tatea harului S�u 
fa�� de copiii lui Dumnezeu. Le-a fost greu chiar s� în�eleag� p�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul S�u Isus 
Hristos, la care apostolul cheam�, ca s� nu mai vorbim de savurarea ei. 
   Dup� mul�i ani de lucrare în cele mai multe p�r�i ale Angliei �i de asemenea par�ial în 
str�in�tate, prin care am putut s� fiu de ajutor sufletelor, �i cu ajutorul Duhului Sfânt în mod 
deosebit s� pot s� cercetez aceste scrisori, sunt recunosc�tor c� pot acum edita aceast� carte, 
chiar dac� r�mâne mult în urma a ceea ce s-ar putea dori s� fie. Îns� El, care a inspirat acest 
Cuvânt scris, va c�l�uzi în tot adev�rul pe aceia care Îl roag� pentru aceasta. Fie ca bucuria lui s� 
fie »deplin�«, c�ci acesta este �elul clar al scrisorii apostolului Ioan. 
 
W. K. 
Londra, 20 aprilie 1905 
 
 
 
Introducere 
 
EPISTOLA ÎNTÂI A LUI IOAN 
 
   Alc�tuirea acestei epistole scurte, dar deosebit de valoroas�, este simpl�. Primele patru versete 
ale capitolului întâi constituie fundamentul – Cuvântul vie�ii devenit carne. Via�a ve�nic�, care 
era la Tat�l, a fost descoperit� în chip des�vâr�it martorilor ale�i. Ceea ce ace�tia au v�zut �i au 
auzit, au vestit credincio�ilor, pentru ca �i ace�tia s� aib� aceea�i p�rt��ie ca �i apostolii (Faptele 
Apostolilor 2, 42). Aceast� p�rt��ie nu se compar� cu nimic, c�ci este p�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul 
S�u Isus Hristos. A�a poate apostolul s� spun�: »�i v� scriem (în numele tuturor apostolilor) 
aceste lucruri pentru ca bucuria voastr� s� fie deplin�.« 
   Mesajul responsabilit��ii cre�tine din versetele 5-10 este de nedesp�r�it de aceast� revelare a lui 
Dumnezeu în Hristos. Aici se arat� influen�a caracterului lui Dumnezeu – care este Lumin� – în 
umblarea tuturor celor care cheam� Numele Domnului, �i totodat� inconsecven�a total� �i 
caracterul contradictoriu al celor care prezint� numai vorbe, dar f�r� fapte. 
   Capitolul 2 versetele 1 �i 2 sunt un supliment, în care este numit din nou Numele Tat�lui, care 
nu apare în partea a doua a capitolului 1, unde m�rturisirea noastr� este pus� la prob�. Cu toate 
c� to�i sunt chema�i s� nu p�c�tuiasc�, dragostea divin� este totu�i la lucru, ca s� restaureze, când 
cineva a p�c�tuit. În afar� de aceasta avem un Ap�r�tor la Tat�l, pe Isus Hristos, care este nu 
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numai Cel drept, ci El este �i isp��ire pentru p�catele noastre �i, într-un sens general, pentru 
p�catele lumii întregi. 
   Cum se arat� deci realitatea vie�ii divine într-un cre�tin? Aceasta este ar�tat în capitolul 2, 
versetele 3-11, �i anume în primul rând prin ascultare (versetele 3-6), dar tot a�a de stringent �i 
prin dragoste (versetele 7-11), la care se scoate în eviden�� ce este adev�rat, ca aspect pozitiv, �i 
ce nu este adev�rat, ca aspect negativ. 
    Dup� aceea urmeaz� o inserare a diferitelor grade de maturitate spiritual� în interiorul familiei 
lui Dumnezeu (versetele 12-28). Privit la modul general, to�i sunt copii iubi�i (teknia, ca de 
exemplu în capitolul 2, versetele 1, 12, 18; capitolul 3 versetele 7, 18; capitolul 5, versetul 21), 
c�rora apostolul le scrie, deoarece lor le sunt iertate p�catele din pricina Numelui lui Hristos. În 
cadrul acestei inser�ri instructive, familia se compune din: 
1. »P�rin�i«, care au cunoscut pe Acela, care este de la început; Cuvântul ve�nic revelat în carne. 
2. »Tineri«, care sunt tari, în care r�mâne Cuvântul lui Dumnezeu �i care au biruit pe cel r�u; �i 
3. »Copila�i«, care au cunoscut pe Tat�l.  
 
   Apostolul se adreseaz� de dou� ori tuturor celor trei grupe, când se adreseaz� p�rin�ilor el 
repet� ce le-a spus mai înainte, pentru cei tineri mai adaug� ceva �i vorbe�te deosebit de detaliat 
copila�ilor, care sunt în mod deosebit �inta încerc�rilor ispititoare anticriste, dar ei sunt totodat� 
�i subiectul harului p�zitor. 
   Începând cu capitolul 2 versetul 28 se reia partea general� cu „îndemnuri” adresate „copiilor”, 
deci tuturor, ca s� r�mân� în Hristos, pentru ca lucr�torii, în rândul c�rora apar�ine �i apostolul, 
s� aib� îndr�zneal�  la ar�tarea lui Hristos, care cu siguran�� va avea loc, �i s� nu fie ru�ina�i din 
pricina r�t�cirii lor. În felul acesta neprih�nirea practic� este dovada c� cineva este n�scut din 
Dumnezeu (versetul 29). Dup� aceea apostolul insereaz� iar��i o remarc� scurt�, dar just�, 
despre dragostea Tat�lui – imboldul �i puterea necesar� pentru înt�rirea �i înviorarea sufletului 
pe c�rarea îngust� a neprih�nirii practice (capitolul 3, versetele 1-3). În versetele 4-7 urmeaz� la 
locul potrivit prezentarea Persoanei �i lucr�rii lui Hristos: El a fost cu totul desp�r�it de p�cat �i a 
înl�turat p�catele noastre. Drept urmare se atrage categoric aten�ia, c� oricine, care r�mâne în El, 
nu p�c�tuie�te, �i oricine, care p�c�tuie�te, nici nu L-a v�zut �i nici nu L-a cunoscut. Restul 
capitolului se ocup� cu contrastul dintre aceia care sunt din diavolul �i neprih�nirea practic� �i 
principial� a copiilor lui Dumnezeu, precum �i cu dragostea lor unii fa�� de al�ii (versetul 11), 
care se înal�� mult mai sus decât Cain �i lumea dominat� de ur�. Dumnezeu caut� înf�ptuirea 
des�vâr�it� a dragostei, atât în lucrurile mici, cât �i în lucrurile mari. S� dorim ca inima noastr� 
s� aib� îndr�zneal� înaintea Lui, dar aceast� îndr�zneal� o putem ob�ine numai prin ascultare �i 
credin�� în Numele Fiului S�u Isus Hristos. Cine ascult� în felul acesta, acela r�mâne în 
Dumnezeu �i Dumnezeu r�mâne în el, �i Duhul, pe care El L-a dat, este puterea acestei leg�turi. 
   Aici îns� este deosebit de necesar� puterea de discern�mânt �i adev�rul este de nelipsit, ca s� 
nu fim du�i în r�t�cire. De aceea în capitolul 4, versetele 1-6 ne este prezentat mijlocul de p�zire. 
Prima piatr� de încercare pentru protec�ia împotriva r�t�cirii este venirea lui Isus Hristos în 
carne. Pe El vrea Duhul Sfânt s�-L prosl�veasc� permanent, în timp ce un duh, care nu-L 
m�rturise�te, nu este de la Dumnezeu. Cea de-a doua piatr� de încercare nu const� din Lege �i 
profe�i (cu toate c� ei au fost inspira�i de Dumnezeu), ci în noua m�rturie despre Hristos prin 
apostoli �i profe�i. »Cine cunoa�te pe Dumnezeu, ne ascult�.« �i Noul Testament ca întreg este 
de nelipsit, ca s� fi înarmat împotriva duhului r�t�cirii. 
   Începând cu capitolul 4 versetul 7 se reia tema dragostei reciproce într-o plin�tate unic� în felul 
ei. Se arat� c� aceast� dragoste este din Dumnezeu �i nu se poate desp�r�i de faptul c� Îl 
cunoa�tem �i Îl iubim. Aceasta conduce la descoperirea dragostei lui Dumnezeu fa�� de noi prin 
trimiterea singurului S�u Fiu, ca noi s� tr�im prin El, c�ci noi eram mor�i. Totodat� El a fost 
trimis ca isp��ire pentru p�catele noastre, c�ci noi am fost plini de vin�. Dac� Dumnezeu ne-a 
iubit în felul acesta, atunci �i noi s� ne iubim unii pe al�ii. Dac� facem a�a, Dumnezeu r�mâne în 
noi, �i dragostea Lui este des�vâr�it� în noi, în loc s� fie stingherit�. A�a cum Hristos la început a 
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f�cut cunoscut pe Dumnezeu, pe care nimeni nu L-a v�zut, tot a�a �i noi suntem acum chema�i s� 
facem acela�i lucru. Puterea necesar� pentru aceasta const� în aceea, c� El ne-a dat din Duhul 
S�u. Aceasta este valabil pentru oricine m�rturise�te c� Isus este Fiul lui Dumnezeu, 
corespunz�tor cu m�rturia c� Tat�l a trimis pe Fiul S�u s� fie Mântuitorul lumii. Dragostea Lui, 
pe care noi am cunoscut-o �i am crezut-o, este în noi. Dar aceasta nu este lucrul cel mai înalt. 
»Cum este El, a�a suntem �i noi în lumea aceasta; astfel se face c� dragostea este des�vâr�it� în 
noi, pentru ca s� avem deplin� încredere în ziua judec��ii.« Aceast� constatare devine mai 
uimitoare, dac� o compar�m cu capitolul 3 versetul 2. În felul acesta frica este alungat� de 
dragostea des�vâr�it�, �i cu deplin� dreptate se poate spune: »Noi Îl iubim, pentru c� El ne-a 
iubit mai întâi« (capitolul 4, versetul 19). Capitolul se încheie cu combaterea pretextului, c� s-ar 
putea iubi pe Dumnezeu f�r� s� iube�ti pe fratele t�u. Aceasta este imposibil, c�ci ambele apar�in 
în mod necesar împreun�. 
   În capitolul 5 versetele 1-5 se pune întrebarea „Cine este fratele nostru?”, �i se d� r�spuns la ea. 
»Oricine crede, c� Isus este Hristosul, este n�scut din Dumnezeu.« Prin aceasta apostolul arat� 
aspectul minunat al acestei rela�ii. Dar el exprim� totodat� clar, c� dragostea fa�� de Tat�l include 
dragostea fa�� de copiii Lui �i dovada c� iubim pe copiii Lui const� în aceea, c� Îl iubim �i �inem 
poruncile Lui. A-L iubi înseamn� a asculta, �i poruncile Lui nu sunt grele, ci sunt bune �i pline 
de binecuvântare �i mângâiere. Nu trebuie s� ne mir�m, c� tot ce este n�scut din Dumnezeu 
biruie�te lumea. Este credin�a, care a ob�inut aceast� victorie. Aceasta este explicat detaliat în 
versetul 5. Acolo se spune: »Cine este cel ce a biruit lumea, dac� nu cel ce crede c� Isus este Fiul 
lui Dumnezeu?« 
   În versetele 6-12 g�sim pe cei trei martori cu m�rturia comun� despre Isus �i despre adev�rul 
din El: Duhul, apa �i sângele, - nu numai cur��irea �i împ�carea, ci �i Duhul Sfânt ca puterea care 
lucreaz�. În primul om g�sim p�cat �i moarte; în Omul al doilea g�sim via�a ve�nic�, a�a c� noi 
ne bucur�m în Duhul Tat�lui �i al Fiului. Aceasta este posibil numai pentru c� El ne-a dat-o în 
Fiul S�u: în El avem via�a. 
   Cu versetul 13 începe încheierea scrisorii. Apostolul a început-o cu Fiul întrupat ca subiect al 
credin�ei �i mijlocul pentru p�rt��ia minunat�, care d� bucurie deplin�. El o încheie cu cuvintele, 
c� el scrie aceste lucruri, ca noi s� cunoa�tem în adâncul fiin�ei noastre, c� noi ca credincio�i 
avem via�a ve�nic�. El vorbe�te înc� odat� despre îndr�zneala pe care o avem prin har, ca s� 
cerem ceea ce este în concordan�� cu voia lui Dumnezeu. În privin�a aceasta el exclude cazul 
când un frate se afl� sub disciplinarea lui Dumnezeu, deoarece în împrejur�ri deosebite el a 
p�c�tuit �i din cauza aceasta nu mai este l�sat de Dumnezeu s� tr�iasc� pe p�mânt. În cuvintele 
de încheiere începând cu versetul 18, apostolul întâlne�te gnosticismul, care a ap�rut în timpul 
acela, care totdeauna înva�� �i niciodat� nu ajunge la cunoa�terea adev�rului. El i se împotrive�te 
cu cunoa�terea clar� �i profund� a credincio�ilor, care se manifest� sub trei aspecte: 
1. În sens abstract, prin p�zirea de p�cat �i de Satana a tuturor celor ce sunt n�scu�i din 
Dumnezeu; 
2. prin cunoa�terea personal�, c� noi suntem din Dumnezeu �i de aceea st�m în opozi�ie cu restul 
lumii, care se afl� sub puterea celui r�u; 
3. de asemenea, prin cunoa�terea personal� a marelui subiect al credin�ei, �i anume pe Fiul. El 
ne-a dat în�elegere, ca s� cunoa�tem pe Cel ce este adev�rat �i s� fim în El, în Fiul S�u Isus 
Hristos. Acesta este Dumnezeul adev�rat �i via�a ve�nic�. El este totodat� protec�ia noastr� fa�� 
de idoli. 
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1 Ioan 1, 1-4 
 
   Un început a�a de m�re� ca aceast� scrisoare nu are nici o alt� scrisoare, cu excep�ia Epistolei 
c�tre Evrei, care din anumite motive se deosebe�te de toate celelalte. Ambele epistole ne prezint� 
f�r� nici un fel de introducere pe Fiul devenit Om, Cuvântul întrupat. În Epistola c�tre Evrei 
aceasta a avut loc cu scopul de a îndrepta privirea iudeilor, care m�rturiseau pe Isus ca Mesia, 
prin credin�� spre Persoana Sa glorificat� �i spre lucrarea Sa în cer, care se întemeia pe lucrarea 
Sa de mântuire. Scopul primelor dou� epistole ale lui Ioan este, dimpotriv�, s� p�zeasc� pe to�i 
credincio�ii de orice inova�ie în înv���tur� �i practic�; lor li se aminte�te de »ce era de la început« 
în harul neschimb�tor �i în slava Persoanei Sale, în care El S-a revelat pe p�mânt: Dumnezeu 
adev�rat �i Om adev�rat unite pentru totdeauna în El. Tema Epistolei c�tre Evrei este Omul care 
a intrat în cer; tema primei epistole a lui Ioan este, c� Dumnezeu S-a coborât în Hristos, ca s� dea 
via�a ve�nic�. �i cu toate acestea Epistola c�tre Evrei este bogat� în detalii cu privire la Persoana 
Sa, tot a�a cum invers Epistola întâia a lui Ioan se ocup� detaliat cu lucrarea Sa de isp��ire. 
   Este remarcabil, c� în ambele epistole lipse�te numele scriitorului �i al destinatarilor 
epistolelor. Pot fi diferite motive pentru aceasta; cel mai important este însemn�tatea cople�itoare 
a lui Hristos pentru inimile lor proprii �i dorin�a s� prezinte deosebit de p�trunz�tor cititorilor 
epistolei aceast� m�rime dup� voia lui Dumnezeu, Tat�l. Apostolul na�iunilor a exprimat 
permanent, chiar �i în câmpul lui direct de lucru printre na�iuni, în cuvânt �i în fapt�, c� 
Evanghelia lui Dumnezeu este puterea pentru mântuirea oricui, care crede, atât a celor dintre 
iudei, cât �i a grecilor. În Epistola c�tre Evrei el trimite ultimul lui mesaj celor care au crezut, 
persoana lui proprie trecând în chip minunat în planul secund. În timp ce prezint� pe Domnul ca 
Apostol �i Mare Preot al m�rturisirii cre�tine (care une�te în Sine modelele lui Moise �i Aaron, 
dar care st� cu mult mai presus decât ei), el nu aminte�te nici pe cei doisprezece apostoli �i nici 
pe sine însu�i cu aceast� denumire. El scrie mai mult sub forma unui înv���tor cre�tin, care 
interpreteaz� Vechiul Testament (a�a cum numai un scriitor inspirat putea s-o fac�), atunci când 
cu autoritatea unui apostol �i profet descopere adev�ruri noi. 
   Apostolul cuno�tea prejudecata fra�ilor lui dup� trup împotriva lui, care veghea cu atâta 
gelozie, ca libertatea na�iunilor s� nu fie îngr�dit�. În felul acesta dragostea lui pentru ace�ti fra�i 
ar putea s� fie cel pu�in pentru început motivul pentru care nu �i-a numit numele. Dup� ce îns� 
scrisoarea a preg�tit drumul, �i adev�rul a umplut inimile lor cu Acela care le-a vorbit din cer, 
prin men�ionarea lui Timotei la sfâr�itul scrisorii, se poate deduce c� marele lui prieten Pavel 
este scriitorul scrisorii. �i un alt gând ar putea s� fi fost important: indica�ia dat� de Domnul la 
trimiterea celor �aptezeci, din Luca 10, 4 (�i nu la trimiterea celor doisprezece din Luca 9): »s� 
nu întreba�i pe nimeni de s�n�tate pe drum!« (sau: »s� nu saluta�i pe nimeni pe drum!«). Atunci 
era vorba de o trimitere final�. Timpurile marcate de pericole mari �i amenin��toare de dec�dere 
necesit� grab�. În felul acesta salutul prietenos de pe drum trebuia s� se dea în l�turi dinaintea 
seriozit��ii unui astfel de mesaj, care vestea urm�ri grave dispre�uitorilor lui. �i acest gând putea 
s�-l fi înso�it pe robul inspirat al lui Dumnezeu. 
   Un scriitor a adresat ultimul s�u mesaj fra�ilor lui iudei, pentru ca ei, având în vedere apropiata 
distrugere a Ierusalimului �i a Templului, s�-�i îndrepte inimile spre Locul Preasfânt ceresc �i s� 
iese din tab�r� afar� la El, purtând ru�inea Lui, înainte ca ei s� fie constrân�i prin judecat� s� fac� 
aceasta. Cel�lalt scriitor a scris familiei lui Dumnezeu cu o insisten�� asem�n�toare, nu numai 
având în vedere r�ul care se strecura, ci cu mult mai mult cu privire la caracterul mult mai 
îngrozitor al »ceasului din urm�«, care venise deja pentru cre�tini. Mul�i »anticri�ti«, care 
odinioar� erau în mijlocul lor, î�i ar�tau acum public du�m�nia; dar »nu erau dintre ai no�tri. 
C�ci dac� ar fi fost dintre ai no�tri, ar fi r�mas cu noi«. 
   Oricum ar fi fost, orice credincios poate fi sigur, c� Duhul Sfânt a avut motive întemeiate, s� 
conduc� pe cei doi scriitori în acest fel neobi�nuit, ca s� nu-�i men�ioneze numele în aceste 
scrisori. Vrem acum s� ne ocup�m cu începutul scrisorii noastre. 
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   Primul verset din Epistola întâia a lui Ioan arat� c� Evanghelia dup� Ioan era deja scris� �i era 
cunoscut� de cititori. Expresia »Cuvântul vie�ii« ar fi de neîn�eles, dac� nu am avea capitolul 1 
din Evanghelia dup� Ioan, unde ni se descopere multe lucruri despre El. Deci Evanghelia dup� 
Ioan ne deschide drumul pentru în�elegerea cuvintelor de la începutul acestei Epistole. Dar exist� 
�i o diferen�� remarcabil�, care este deosebit de interesant� �i important� ca m�rturie pentru 
adev�r. În Evanghelie citim: »La început era Cuvântul, �i Cuvântul era cu Dumnezeu, �i 
Cuvântul era Dumnezeu.« Aceluia, a C�rui slav� niciodat� nu a fost înc� a�a de simplu �i 
totodat� a�a de profund descoperit�, I se cuvenea aceast� prezentare unic� în felul ei a harului �i 
adev�rului. Ce contrast fundamental constituie aceast� comunicare clar� f�cut� credincio�ilor, 
fa�� de filozofia mistic� a lui Philo, iudeul alexandrin �i par�ial contemporanul apostolului! Nici 
o alt� Evanghelie nu are o introducere ca cea din primele optsprezece versete ale acestui capitol. 
Primul titlu al lui Hristos este »Cuvântul«. »La început« (versetele 1-2) înseamn� „înainte de a fi 
crea�ia”. Aceasta devine clar din versetul 3, unde »Cuvântului« I se atribuie existen�a universului 
întreg. El a dat într-un mod a�a de absolut existen�a tuturor lucrurilor, c� nimic nu putea s� existe 
f�r� El. Dac� mergem cu gândirea înapoi, pe cât ne este nou� posibil, El a fost permanent »la 
Dumnezeu« �i cu toate acestea, în opozi�ie cu creatura, avea existen�a Lui personal� ca 
Dumnezeu. Nu exist� nici o perioad� de timp în ve�nicie înainte de începutul crea�iei, despre 
care s� nu se poat� spun�, c� El a fost »la început«. Lipsa articolului în limba greac� confirm� în 
mod precis acest adev�r, pe care noi nu putem s�-l exprim�m, c�ci dac� articolul ar fi înso�it 
cuvântul „început” din limba greac�, atunci aceasta ar fi indicat o perioad� de timp bine 
determinat�. Dar acest gând trebuie exclus. Existen�a necreat� a »Cuvântului« trebuie exprimat� 
prin aceast� expresie, care arat� infinitul. »La început Dumnezeu a creat cerurile �i p�mântul«: 
prin aceasta începe timpul. »La început a fost Cuvântul«: aceasta ne transpune în ve�nicie. De 
aceea s-a spus pe drept, c� Ioan 1, 1 este în timp înaintea Geneza 1, 1. 
   Dac� Ioan 1, 1 ne spune: »La început a fost Cuvântul«, versetul 14 ne spune: »Cuvântul S-a 
f�cut trup (carne)«; �i anume în timp. Cu aceast� realitate divin� minunat�, care este o 
binecuvântare bogat� pentru to�i credincio�ii, �i pentru to�i p�c�to�ii, a�a cum am fost �i noi 
odinioar�, începe Epistola întâia a lui Ioan. Cuvântul a fost prezent nu numai din ve�nicie, ci la 
un moment dat a devenit carne. De aceea în Epistola lui Ioan nu se spune »la început«, ci »de la 
început«. 
   Aceea�i expresie o folose�te �i evanghelistul inspirat Luca sub c�l�uzirea Duhului Sfânt în 
prezentarea vie�ii Domnului pe p�mânt. 
   Altfel decât Marcu, el nu începe cu lucrarea Sa în Evanghelie (»Începutul Evangheliei lui Isus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu«). Luca, care de la început a urm�rit exact totul, merge mult mai 
înapoi. De aceea el ne arat�, mai mult decât to�i ceilal�i scriitori, pe Domnul �i în tinere�ea Lui. 
El se preocup� cu existen�a uman� sfânt� a Domnului, descrie Copila�ul în iesle �i în Templu ca 
subiect al omagierii aduse de Simion �i Ana, �i ca m�rturie pentru to�i cei care a�teptau 
mântuirea Ierusalimului. La evanghelistul Luca g�sim scena mi�c�toare din Templu, unde El st� 
în mijlocul înv���torilor, ascultându-i �i punându-le întreb�ri. To�i cei care Îl ascultau erau uimi�i 
de în�elepciunea �i r�spunsurile Lui. Înainte �i dup� aceast� întâmplare putem s� ne arunc�m 
scurt privirea asupra B�iatului care cre�tea în casa p�rinteasc�. Luca prezint� pe Domnul, mai 
mult decât to�i ceilal�i, »de la început« ca Om pe p�mânt. Chiar �i atunci când vorbe�te despre 
aceia care ne-au vestit lucrurile, pe care noi le-am crezut pe deplin, el îi descrie ca aceia, care »de 
la început« au fost martori oculari �i slujitori ai Cuvântului. 
   �i caracterizarea »Cuvântul vie�ii« merit� toat� aten�ia noastr�. Ea este în strâns� leg�tur� cu 
subiectul principal al scrisorii; f�când excep�ie de introducerea din evanghelia dup� Ioan 
capitolul 1, prima ei amintire aici se face f�r� nici cea mai mic� preg�tire a noastr�. Aceast� tem� 
divin�, sublim�, este preluat� deodat� �i nea�teptat de Duhul Sfânt �i ne este prezentat�. Ce 
m�rturie pentru Domnul a fost aceasta, în evanghelia dup� Ioan 1 s� înceap� cu Cuvântul în 
leg�tur� cu ve�nicia, iar aici în leg�tur� cu Persoana Sa ca Om! Destinatarii scrisorii, �i chiar 
apostolul Ioan, au trebuit s� se retrag�, ca s� fac� loc subiectului credin�ei. Cuvântul, Cuvântul 
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vie�ii, este pus deodat� înaintea ochilor credinciosului. Venera�ia, care umplea inima apostolului 
�i care se cuvine �i inimilor noastre, nu putea s� fie exprimat� mai bine. În mod remarcabil, 
Cuvântul vie�ii ca Om este pus la început, �i anume, nu ca aflându-Se în cer, ci pe p�mânt. Omul 
glorificat în cer pe Tronul lui Dumnezeu este una din temele principale ale apostolului Pavel. 
Aici îns� este prezentat cu mult� grij� »Cuvântul«, a�a cum a umblat El pe p�mânt; nu înainte de 
întruparea Lui (despre aceasta vorbe�te versetul 2), �i nici dup� moartea �i învierea Sa, a�a cum 
este în alte locuri din aceast� epistol�. Aceste pozi�ii, pe care le ocup� Domnul nostru, sunt 
prezentate în mod potrivit la locul potrivit. Aici îns� este vorba de via�a ve�nic�, care S-a revelat 
pe p�mânt �i care S-a confirmat în totul, �i care este singurul izvor al p�rt��iei cu Tat�l �i cu Fiul. 
Bucuria deplin� este partea celor care prin harul lui Dumnezeu savureaz� aceast� p�rt��ie. De 
aceea apostolul prezint� imediat înf��i�area Cuvântului vie�ii, a�a cum ucenicii L-au v�zut �i L-
au auzit pe p�mânt. 
   »Ce era de la început« - aceasta era deja înainte ca vreun om s�-L fi v�zut. »Ce am auzit« - 
numai a�a puteau ei s� afle mesajul despre Domnul Isus. Primii apostoli au fost ucenicii lui Ioan 
Botez�torul. Era un privilegiu al apostolului (cu toate c� aici nu este amintit), s� fie unul dintre 
primii, care au urmat pe Domnul Isus. Tot a�a al�ii au auzit despre El prin mesagerii Lui, înainte 
de a-L vedea. Cu adev�rat, m�rturia lui Ioan Botez�torul despre Domnul a fost cea care a f�cut 
pe doi din ucenicii lui (cel pu�in mai târziu) s�-l p�r�seasc� �i s� urmeze pe Hristos. Unul nu a 
fost Simon Petru, ci Andrei, fratele lui Simon. Nu trebuie s� ne îndoim, c� înso�itorul lui a fost 
Ioan, scriitorul Evangheliei �i al epistolelor. Cu siguran�� nu este lipsit de importan�� s� �tim, c� 
Ioan �i Andrei au urmat de timpuriu pe Isus. Prin aceasta el era, chiar dac� �i din alte motive 
mult mai importante, deosebit de corespunz�tor s� ne relateze despre Cuvântul vie�ii. El a fost 
c�l�uzit de Duhul s� vorbeasc� despre »noi«, martorii ale�i, la modul cel mai general. »Ce am 
v�zut cu ochii no�tri«. Este exact ceea ce au auzit ei: »Iat�, Mielul lui Dumnezeu!« Ei au auzit 
m�rturia �i cu ochii lor au v�zut Persoana minunat�, »�i au mers dup� Isus ... �i în ziua aceea au 
r�mas la El«. A�a a început leg�tura divin� dintre Domnul Isus �i ucenici. Dac� ne gândim ce loc 
deosebit a ocupat Ioan în simpatia Domnului între cei doisprezece, cine putea s� fie cel mai 
potrivit decât el, ca în puterea Duhului Sfânt �i în felul lui caracteristic s� scrie despre toate 
acestea? 
   Chiar �i amânarea în scriere este remarcabil�. Noi am fi considerat foarte bine, dac� Ioan ar fi 
scris despre amintirile lui cu privire la rela�ia intim� a Domnului cu credincio�ii, atâta timp cât 
totul era proasp�t în inima �i mintea sa. Dar Dumnezeu a c�l�uzit în a�a fel lucrurile, c� adev�rul 
timp de cel pu�in cincizeci de ani a r�mas nescris, chiar dac� nu a r�mas ascuns în adâncul inimii 
lui. Drumul lui Dumnezeu este pentru to�i întotdeauna cel mai bun �i mai în�elept, chiar dac� 
omul neînsemnat dore�te cu pl�cere s� mearg� pe c�ile lui proprii. Dar Duhul Sfânt poart� de 
grij�, ca prin a�teptarea cu judecat� a interven�iei lui Dumnezeu s� se fac� voia Sa. Dup� voia Sa 
�i la timpul S�u, apostolul Ioan, care a fost primul care a venit la Domnul Isus, trebuia s� fie 
ultimul Lui martor inspirat. Lui i-a fost încredin�at� misiunea s� comunice îngerului adun�rii din 
Efes (care înc� lumina, când apostolul la vârsta lui înaintat� i-a scris) aten�ionarea Domnului: 
»Poc�ie�te-te, �i întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, �i-�i voi lua sfe�nicul din 
locul lui, dac� nu te poc�ie�ti.« El a trebuit s� fac� cunoscut adun�rii din Laodiceea amenin�area 
necondi�ionat� a Domnului, de a-i v�rsa din gura Sa, cu toate c� înc� i-a chemat la poc�in��. Dar 
înainte ca el s� trimit� scrisorile Domnului la cele �apte adun�ri din Asia mic�, ultimul apostol 
scrie despre r�ul care amenin�a s� vin� �i despre sosirea »ceasului din urm�« �i despre »mul�ii 
anticri�ti«. 
   Prin aceasta epistola noastr� prime�te un alt caracter decât epistolele apostolului Petru �i Iacov. 
Apostolul Pavel descrie pe anticrist în una din primele sale scrisori (f�r� s� dea detalii exacte) ca 
»omul p�catului«, »fiul stric�ciunii« �i »nelegiuitul« (2 Tesaloniceni 2). Dar numai apostolul 
Ioan scrie atât despre »mul�i anticri�ti«, înainta�ii anticristului mare care va veni, cât �i despre 
»anticrist«, care în Apocalipsa 13, 11-18 este v�zut ca fiara din p�mânt cu dou� coarne, 
asemenea unui miel, »profetul mincinos«. Lui Ioan i-a fost d�ruit s� prezinte deosebit de viu pe 
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Hristos în demnitatea Lui divin�. În felul acesta putem bine în�elege, c� lui i-a fost dat s� descrie 
�i pe adversarul omenesc al Domnului, care va fi umplut �i condus de adversarul S�u spiritual, 
Satana, sub denumirea de anticrist. Dac� a existat pe p�mânt o inim� care a sim�it adânc o 
lovitur� dat� Domnului Isus, atunci aceasta a fost inima apostolului Ioan, care a savurat 
dragostea Lui mai mult decât al�ii �i probabil c� L-a iubit mai mult decât al�ii. De regul�, cel care 
a sim�it cel mai mult p�catele sale, acela în�elege cel mai bine dragostea Mântuitorului. F�r� 
îndoial�, ucenicul prea iubit avea un sim��mânt deosebit pentru dragostea Mântuitorului fa�� de 
el �i o profund� cunoa�tere a p�catelor sale. Apostolul Petru �i apostolul Pavel au pre�uit �i 
cunoscut de asemenea dragostea Lui, dar într-un alt fel. De aceea nu este de mirare, c� Ioan a 
fost ales, ca s� ne scrie cuvinte pline de dragoste cordial� �i cu con�inut adânc. Sunt cuvintele 
harului �i adev�rului, care sunt deosebit de potrivite s� p�zeasc� pe cel credincios, �i în cele mai 
mari pericole de pe p�mânt, de încerc�rile ispititoare de a dezonora �i a se lep�da de Numele 
Isus. Exact cu aceast� tem� se preocup� primele dou� scrisori ale lui Ioan, �i în mod deosebit 
prima. 
   Deci scrisoarea pune persoana Domnului Isus înaintea privirii noastre, dar nu ca Cel care a fost 
primit în slav�. Omul prosl�vit în ceruri se preocup� s� ridice pe cel credincios deasupra slavei 
(trec�toare) în�el�toare a lumii acesteia, a�a dup� cum puterea învierii Sale este capabil� s�-i dea 
putere de împotrivire fa�� de preten�iile p�mânte�ti nejustificate ale religiei în�el�toare. Astfel, 
puterea Duhului l-a f�cut pe Saul din Tars, la privirea lui Hristos în slav�, s� se întoarc� la 
Domnul. Hristos Cel prosl�vit a devenit prin aceasta tema deosebit� atât a lucr�rii sale în 
Evanghelie, cât �i în prezentarea lui Hristos ca �i Cap al Adun�rii – acest adev�r mare, pe care el 
l-a vestit mai mult decât oricare alt scriitor inspirat. Apostolul Ioan revine, din motive care 
pentru Dumnezeu, D�t�torul oric�rui dar bun, au fost suficiente �i în�elepte, la Hristos în via�a 
Lui de pe p�mânt, ca Om adev�rat �i totodat� Dumnezeu adev�rat. Inten�ia lui nu este s�-L 
descrie în pozi�ia Lui cereasc�, ci s� confirme, c� El, Omul adev�rat, este o Persoan� divin�. 
Omul ceresc ne-a dat privilegii minunate, pe baza harului lui Dumnezeu. Îns� ce este ceresc a 
trebuit s� fac� loc Celui care este dumnezeiesc. Dumnezeu folose�te leg�tura cereasc� a 
credincio�ilor, ca s�-i elibereze de înclina�iile lor spre felul de gândire p�mântesc, dar numai 
puterea vie�ii divine pune cap�t mândriei omului, a poftelor �i voin�ei lui de a se ridica împotriva 
Tat�lui �i a Fiului, �i în felul acesta s� cad� prad� lui Satana. Felul de gândire al firii p�mânte�ti 
(al c�rnii) nu numai c� se împotrive�te dreptului de domnie al lui Hristos, ci ea este complet 
oarb� pentru slava l�untric�, cople�itoare, a Persoanei Sale ca Dumnezeu, care dep��e�te cu mult 
drepturile oferite Lui ca Om. Apostolul Pavel se ocup� mai mult cu slava care I-a fost dat�, în 
timp ce Ioan ne descrie în mod deosebit slava Sa, pe care a posedat-o din ve�nicie, adic�, nu ca 
Cel întâi n�scut dintre cei mor�i, ci ca Singurul Fiu n�scut al Tat�lui. În aceast� pozi�ie El este 
unic. Apostolul Pavel scrie despre unitatea m�dularelor Trupului S�u cu El, apostolul Ioan scrie 
despre dragostea Tat�lui fa�� de aceia care deja acum sunt copiii Lui. Din aceasta rezulta, c� 
acum era ora când s� se p�r�seasc� orice servicii divine p�mânte�ti – �i cele din Locul Preasfânt 
din Ierusalim – �i ca închin�tori adev�ra�i s� te închini Tat�lui în Duh �i adev�r, »fiindc� astfel 
de închin�tori dore�te �i Tat�l.« De aceea, s� n�zuim s� fim credincio�i Domnului, s� p�zim 
Cuvântul S�u �i s� nu t�g�duim Numele Lui. 
    Nu exist� nici o îndoial�, c� adev�rul, pe care dorim s�-l studiem acum în epistola întâia a lui 
Ioan, trebuie s� scoat� în eviden�� aspectul pozitiv al vie�ii, a�a cum este ea prezentat� în El �i în 
cei ce sunt ai Lui acum pe p�mânt, c�ci ea este în leg�tur� cu slava personal� a Domnului. 
Oricine este c�l�uzit spiritual, �i c�ruia îi sunt cunoscute r�t�cirile care au p�truns în acest 
domeniu, va trebui s� confirme c� nici evanghelia �i nici epistola lui Ioan nu con�in nici cel mai 
mic fundament pentru astfel de concluzii gre�ite, ci ele le elimin� cu des�vâr�ire. Unii dintre noi, 
spre întristarea lor, au avut parte de dou� atacuri asupra persoanei Domnului (în anii patruzeci �i 
anii nou�zeci ai secolului 19), în timp ce noi st�m în a�teptarea n�dejdii fericite �i ar�tarea 
marelui nostru Dumnezeu �i Mântuitor Isus Hristos. Ast�zi, ca �i în timpurile trecute, copiii lui 
Dumnezeu au tot motivul s� se lege cu toat� inima de Domnul �i în con�tien�a vie�ii ve�nice, pe 
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care o au în El, s� fie tot mai mult înt�ri�i, ca s� poat� ajuta credincio�ilor mai slabi s� recunoasc� 
aceast� via�� ca posesiune permanent� a lor. Prin aceasta chiar �i �iretlicurile Satanei vor fi spre 
folosul acelora care Îl iubesc �i sunt chema�i dup� planul S�u. S� nu ne l�s�m du�i în r�t�cire de 
aceia care vor s� se conving� pe sine �i pe al�ii c� nu au în�eles caracterul �i practica acestui 
adev�r a�a de clar. Aceast� obiec�ie este folosit� întotdeauna atunci când este dat� pe fa�� o 
înv���tur� gre�it�. Se încearc� s� se îmbrace r�ul �i s� se înfrumuse�eze, dac� nu se poate 
contesta în totalitate, ca prin aceasta s� se evite darea pe fa�� �i neîncrederea. Cât de cu totul 
altfel este când este prezent� sinceritatea fa�� de Dumnezeu! Dac� un credincios sincer s-a 
încurcat într-o înv���tur� gre�it�, el va fi foarte recunosc�tor când r�t�cirea este descoperit� �i 
prin poc�in�� �i smerenie se poate desprinde de ea. Pentru aceia, care din pricina adev�rului au 
renun�at la multe din lume, este nedemn s� acopere o r�t�cire a�a de grav�, s-o mic�oreze sau s-o 
scuze. Ei se pun în pericol de a se încurca în r�t�cirea cu care se preocup�, sau s�-�i piard� 
puterea de discern�mânt spiritual. Aceasta este deja ac�iunea duhului r�t�cirii. 
   Primul verset descrie pe Domnul Isus, a�a cum El putea fi v�zut pe p�mânt în umblarea Sa cea 
mai intim� cu ucenicii S�i. El se deosebea foarte mult de de�in�torii puterii din timpul acela, în 
mod deosebit al celor din Orient, care c�utau s�-�i înmul�easc� onoarea �i slava prin aceea c� 
�ineau la distan�� chiar �i pe cei mai mari din împ�r��ia lor. Atunci însemna moarte sigur�, a�a 
cum to�i �tim, când cineva se apropia de „marele împ�rat” f�r� s� fie chemat. Via�a celui care se 
apropia era dependent� de faptul dac� mâna împ�ratului îi întindea sceptrul de aur. Îns� aici a 
venit Acela, care este mai mare decât cei mai mari, cu bun�voin�� îndur�toare fa�� de cei mai 
neînsemna�i �i cei mai de jos. El nu a alungat pe nici un p�c�tos de la Sine, care a venit la El. El 
S-a atins �i a vindecat pe lepro�i. El a plâns la mormântul aceluia pe care l-a înviat. Cine a fost 
a�a de accesibil ca El, în orice timp �i pentru oricine? Cum a oferit El ocazie celor pe care i-a 
ales, ca »s� fie cu El«, s�-L vad� cu ochii lor, s�-L priveasc� �i chiar s� se ating� de El! De aceea 
nu era nici o îndoial� c� Sfântul lui Dumnezeu era în acela�i timp Om adev�rat. În versetul 3 
citim: »Ce am v�zut �i am auzit«. Este bine s� observ�m c� în versetul 1 se spune mai întâi »ce 
am auzit« �i dup� aceea »ce am v�zut«. Adev�rul este întotdeauna primit mai întâi prin urechi, 
nu prin ochi. Ei »au auzit« �i au crezut. Credin�a sufletului lor se baza pe auzire, nu pe vedere. 
Dar Hristos a putut fi v�zut �i cu ochii, nu numai o singur� dat�, ci ei au putut s�-L priveasc� �i 
s�-L ating� cu mâinile lor, ca s� poat� da m�rturie �i altora despre El. Ce adev�r minunat, c� 
Creatorul cerului �i al p�mântului a devenit Om �i a dovedit natura Lui de Om în a�a fel, c� 
mâinile oamenilor au avut posibilitatea s�-L pip�ie! El a permis aceasta chiar �i dup� învierea Sa; 
într-adev�r nu unei Maria Magdalena, din motive bine întemeiate, ci femeilor din Galileea, 
precum �i lui Toma cel necredincios: »Adu-�i degetul încoace!« Tot a�a a fost �i când a umblat 
pe p�mânt. Domnul a cunoscut mai dinainte r�utatea îngrozitoare, care a îndr�znit s� t�g�duiasc� 
natura Lui omeneasc�, �i a avut grij� s� ofere dovezi contrare clare. În aceasta putem vedea harul 
Lui fa�� de noi pân� la moartea Sa. 
   Tot a�a de clar, probabil chiar mult mai clar, este respins� cealalt� înv���tur� gre�it�, care 
t�g�duie�te, c� El era Dumnezeu. Ea vede în El numai un Om dotat cu puteri neobi�nuite, 
excluzând dumnezeirea Lui. Dar El era Dumnezeu adev�rat �i Om adev�rat într-o persoan�. De 
aceea El este numit aici »Cuvântul vie�ii«. Tot ce se spune în versetul 1 se refer� la »Cuvântul 
vie�ii«. »Via�a«, aici cea mai înalt� via�� spiritual�, apar�ine numai lui Dumnezeu. Este altceva �i 
mai înalt decât puterea creatoare, a�a cum o vedem la o compara�ie cu evanghelia dup� Ioan 1, 3-
4. Corespunz�tor scopului acestei scrisori, expresia combin� aici »Cuvântul« �i »via�a«. �i 
»Via�a s-a ar�tat«. Acest adev�r este constatat aici ca fapt, f�r� s� se arate cui i-a fost f�cut� 
aceast� descoperire. Oricine o putea privi, adic� to�i care au v�zut pe Domnul Isus, atât cei 
credincio�i, cât �i cei necredincio�i. Pentru cei din urm� a r�mas o impresie trec�toare, f�r� s� 
d�ruiasc� via��; ei nu au sim�it nici o nevoie de El �i de aceea nu au putut s� fie înv��a�i de 
Dumnezeu cu privire la El. C�ci numai atunci când devenim con�tien�i de p�catele noastre, 
putem s� primim adev�rata binecuvântare. Dar chiar dac� ei nu au recunoscut Persoana Sa 
minunat�, ei au putut totu�i vedea, cât de minunat S-a comportat El cu to�i cei care au venit la El, 
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oricine ar fi fost ei, b�rba�i, femei sau copii. Îns� El nu a putut descoperii ochilor lor orbi pe 
Dumnezeu �i pe Sine Însu�i, a�a cum a f�cut femeii p�c�toase din casa lui Simon, fariseul, femeii 
samaritence, �i tâlharului de pe cruce, care a crezut. Lor nu le-a r�mas ascuns, c� El era mai mult 
decât un Om. Oricine dintre ei putea în acest moment crucial al vie�ii Sale s� aud� realmente 
Cuvântul vie�ii pentru mântuirea sa. Dac� femeii p�c�toase, în al c�rei suflet era evident prezent� 
poc�in�a �i credin�a, i s-a d�ruit iertarea �i pacea, f�r� îndoial� au fost cuvintele Mântuitorului 
care au lucrat via�a nou� în femeia samariteanc� �i în tâlharul de pe cruce. Ultimul a recunoscut 
harul nem�rginit �i demnitatea Domnului Isus în ceasul celei mai mari batjocori �i a celui mai 
mare dispre� al S�u. 
   »�i via�a s-a ar�tat.« Acesta este tonul de baz� al scrisorii: ea a fost ar�tat� aici. »�i noi am 
v�zut �i m�rturisim, �i v� vestim via�a etern�, care era la Tat�l �i ni s-a ar�tat« (versetul 2). Aici 
nu se mai aminte�te »auzirea«. Este considerat ca premiz�, c� ei cuno�teau deja pe Domnul, �i de 
aceea se spune: »Noi am v�zut �i m�rturisim.« Acum nu mai este vorba de auzire �i vedere, ca la 
început, ci de vedere �i m�rturisire �i de faptul, c� celor credincio�i li se veste�te via�a ve�nic�, 
care era la Tat�l (adic�, din eternitate) �i ne-a fost descoperit� în timpul cât El a umblat pe 
p�mânt. Este desigur multora cunoscut, c� s-a f�cut încercarea ciudat�, ca tocmai în Noul 
Testament s� se fac� o diferen�iere între »via�a« �i »via�a etern�«. Nu este aceasta contrazis� 
aici? În versetul 1 se spune: »Cuvântul vie�ii«, la începutul versetului 2 se spune simplu »via�a«, 
�i imediat dup� aceea g�sim în acela�i verset »via�a etern�«. Prin cele dou� denumiri »via�a« �i 
»via�a etern�« se în�elege acela�i lucru, este îns� privit� sub aspecte diferite. Ea este legat� de 
Persoana Aceluia, care este »Cuvântul«, �i ea a fost descoperit� în Domnul Isus Hristos. Aceasta 
este foarte clar. Versetul 2 ne face cunoscut un alt mare adev�r, c� »via�a etern�« a fost la Tat�l, 
înainte ca ea s� fie ar�tat� pe p�mânt. El nu a fost numai »Cuvântul« �i singurul Fiu n�scut, ci a 
fost �i »via�a etern�«. El a fost atunci via�a etern� în aceia�i m�sur� în care a fost atunci când S-a 
coborât, ca spre onoarea lui Dumnezeu �i mântuirea �i binecuvântarea omului s� fie n�scut de o 
femeie, �i prin aceasta s� descopere via�a, pe care El o d�ruie�te credinciosului. 
   Este remarcabil, c� aici Cuvântului ve�nic, Fiului lui Dumnezeu, Îi este atribuit� via�a etern�, 
înainte ca El s� vin� în lume. Dar via�a etern� putea s� fie cunoscut� ca parte a credinciosului, 
abia dup� ce Hristos a fost descoperit pe p�mânt. Când El S-a reîntors în cer, ea nu a fost 
descoperit�, ci dimpotriv�, a fost ascuns� în Dumnezeu. Nu, aici în lumea plin� de p�cat, necaz �i 
suferin��, unde primul om a e�uat complet, a�a c� urmarea a fost moartea, aici a descoperit Omul 
al doilea via�a etern�, prin aceea c� El a fost ascult�tor pân� la moarte. Prin moartea Sa a biruit 
pe Satana �i a a�ezat fundamentul unei mântuiri eterne a tuturor celor care cred în El. Ei posed� 
via�a etern� în El, ei tr�iesc acum din via�a Sa, �i nu mai tr�iesc pe baza vie�ii lor proprii 
dec�zute. 
   Descoperirea acestei vie�i nu a avut loc niciunde, decât numai aici pe p�mânt. Cerul nu este 
locul descoperirii ei. Este gre�it s� se afirme, c� via�a s-a ar�tat, atunci când a fost la Tat�l. În 
ceea ce ne prive�te pe noi oamenii, aceast� revelare a avut loc, atunci când Fiul lui Dumnezeu a 
devenit Om �i când a fost v�zut �i auzit ca Martorul credincios �i adev�rat al lui Dumnezeu, 
Tat�l. Abia odat� cu întruparea ca Om a Fiului lui Dumnezeu, �i în nici un alt moment, s-a ar�tat 
via�a etern�, care pân� atunci a fost la Tat�l. Via�a s-a aflat pe p�mânt, vizibil� în adev�rata ei 
persoan� în acela�i fel cum ea a fost pân� atunci în cer în El. O ceat� aleas� a ucenicilor, care Îi 
apar�inea, a v�zut în cele mai diverse împrejur�ri via�a în El. Aceasta i-a f�cut capabili s� 
m�rturiseasc� altora, c� Dumnezeu a devenit om �i c� via�a etern� în Hristos a fost ar�tat� 
oamenilor de pe p�mânt în caracterul ei ales neîntinat �i des�vâr�it. Ce binecuvântare pentru noi, 
chiar dac� suntem con�tien�i de sl�biciunea proprie, s� putem acum s� ne prelu�m sarcina, 
privind la harul Domnului nostru. 
   Hristos Însu�i este bunul nostru suprem, ast�zi, ca �i atunci pentru destinatarii scrisorii noastre. 
Apostolul o scrie »copiilor« s�i iubi�i sau »copila�ilor«, familiei lui Dumnezeu, care ast�zi exist� 
tot a�a de real ca �i atunci. Aceast� p�rt��ie va exista atâta timp cât dureaz� ultima or�. Dac� la 
noi ast�zi exist� mult e�ec, noi putem totu�i cu smerenie s� lu�m pentru noi cuvintele 
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apostolului, putem s� credem în dragostea Tat�lui, putem s� m�rturisim harul �i gloria Fiului 
S�u, a Domnului Isus, �i putem s� ne sprijinim pe Duhul lui Dumnezeu, care locuie�te în noi, ca 
astfel s� avem foloase de ceea ce ne-a fost f�cut cunoscut deja la începutul acestei ultime ore. 
Noi cunoa�tem nevoia noastr� mare, dar cunoa�tem �i îndurarea �i bun�tatea Aceluia, care vroia 
atunci s� conduc� pe destinatarii acestei scrisori, �i pe noi acum, s� g�seasc� în Hristos ajutorul 
infailibil al credin�ei �i r�spunsul la toate nevoile noastre. 
   »Ce am v�zut �i am auzit v� vestim �i vou�, ca �i voi s� ave�i p�rt��ie cu noi.« Ce mo�tenire 
pre�ioas� a dragostei lui Dumnezeu, având în vedere dec�derea �i pericolele de ast�zi! Ce 
p�rt��ie binecuvântat� este p�rt��ia sau coeziunea apostolilor sub astfel de împrejur�ri (compar� 
cu Faptele Apostolilor 2, 42)! »�i p�rt��ia noastr� este cu Tat�l �i cu Fiul S�u, Isus Hristos« 
(versetul 3). În curând mâna ultimului apostol va înceta s� scrie. Dar chiar dac� ar fi r�mas pân� 
acum, putea apostolul s� scrie ceva mai mângâietor �i mai învior�tor, decât c� p�rt��ia 
apostolilor, care a început la Rusalii, exist� înc�? Da, mai mult chiar, c� p�rt��ia cu Tat�l �i cu 
Fiul S�u Isus Hristos r�mâne, �i noi o putem savura prin credin�� pe baza Vie�ii ve�nice, care este 
Fiul. Scopul clar al acestei comunic�ri divine este s� ne introduc� �i pe noi în aceea�i p�rt��ie, pe 
care o savurau apostolii cu Tat�l �i cu Fiul S�u Isus Hristos, �i cu inten�ia plin� de har, ca prin 
aceasta inimile noastre s� fie umplute cu bucurie. Dac� aceste binecuvânt�ri nu sunt în stare s� 
fac� aceasta, atunci ce ne mai trebuie? Exist� alt dar, care ar putea s� umple inimile noastre cu o 
a�a bucurie incomparabil�, decât acela, de a poseda Via�a etern� revelat� în Domnul Isus ca 
natur� nou�, divin�, în noi �i în felul acesta s� avem p�rt��ie cu Tat�l �i cu Fiul S�u? Aceasta ne 
umple cu o bucurie, care în originea �i caracterul ei este divin�. De aceea s� privim cu venera�ia 
cuvenit� harul �i adev�rul în Hristos, a�a cum ele ne sunt prezentate în introducerea acestei 
scrisori ca principiu de baz� �i idee c�l�uzitoare. 
   În cuvinte pu�ine ne este prezentat aici adev�rul central al cre�tinismului. În orele cele mai 
întunecate, când Satana încearc�, ca niciodat� mai înainte, s� atace Persoana lui Hristos, scopul 
lui deosebit este s� umple pe credincio�i cu bucuria proprie a lui Dumnezeu. 
   Nu g�sim aici nici o chemare la vigilen��, prin explicarea detaliat� a diverselor înv���turi 
gre�ite �i efectele lor distrug�toare. Tot a�a de pu�in sunt solicita�i slujitorii lui Dumnezeu s� 
pun� în joc for�ele lor, ca s� predice Evanghelia tuturor na�iunilor. Nu g�sim aici nici dezv�luiri 
cu privire la necazuri care au s� vin� peste cre�tin�tate �i peste lume în general, �i cu privire la 
gloria care va urma dup� aceea. Aceste lucruri – nu »ceea ce este«, ci judec��ile care vor veni – 
sunt descrise detaliat în Apocalipsa. Profe�ilor Vechiului Testament li s-au comunicat lucruri 
care nu erau pentru ei, a�a cum le-au primit, ci erau pentru noi (1 Petru 1, 12). În acela�i fel 
credincio�ii din timpul de dup� r�pirea Adun�rii vor avea Duhul prorociei ca m�rturie a lui Isus 
(compar� cu Apocalipsa 19, 10). Aceasta este o denumire remarcabil� pentru Duhul Sfânt. El nu 
va mai fi atunci prezent ca putere a p�rt��iei actuale, ci, ca în timpurile de odinioar�, ca Duh »al 
prorociei«, îndreptând pe credincio�i spre viitor, spre venirea lui Isus în putere �i slav�. 
   În opozi�ie cu aceasta este activitatea Duhului Sfânt în timpul de acum. Ce a fost descoperit, ne 
este nou� descoperit; �i ce ne-a fost descoperit trebuie s� ne ajute s� cunoa�tem pe Dumnezeu în 
Duhul �i s� savur�m p�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul. Copiii lui Dumnezeu trebuie nu numai s� 
cunoasc� aceste lucruri în timpurile grele, ci �i s� le savureze pe deplin. Tot ce ne-a fost 
descoperit trebuie s� curg� ca râuri de binecuvântare permanent� în inima noastr�. Singurul 
început bun este na�terea din nou �i iertarea p�catelor prin Hristos �i lucrarea Sa. C�ci noi 
cunoa�tem pe Dumnezeu, dac� Duhul S�u ne treze�te con�tiin�a, dar noi nu corespundem 
nicidecum gândurilor lui Dumnezeu cu privire la noi, dac� r�mânem la aceasta, chiar dac� 
dovedim mult� râvn� în r�spândirea Evangheliei. Dup� ce am primit via�a ve�nic�, noi trebuie s� 
fim introdu�i prin Hristos la p�rt��ia care ne umple cu bucurie, a�a cum ne este prezentat clar 
aici. Prin natura noastr� suntem creaturi p�c�toase, care merg orbe�te în întâmpinarea judec��ii. 
Prin primirea Domnului Isus devenim îns� n�scu�i din Dumnezeu �i ca unii care se odihnesc pe 
lucrarea de r�scump�rare, primim darul Duhului Sfânt ca ungere �i pecetluire. 
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   Prin via�a nou� ob�inem aptitudinea �i prin Duhul Sfânt puterea, ca s� cunoa�tem �i pe Tat�l, 
dup� ce am primit pe Fiul. Prin voia �i prin Cuvântul lui Dumnezeu ob�inem certitudinea deplin� 
�i fericit�, c� savurarea acestei p�rt��ii este privilegiul nostru minunat. 
   S� nu ascult�m de aceia care consider� c� aceste binecuvânt�ri nu se pot ob�ine de noi acum pe 
p�mânt! El, Cel care a p�strat cea mai bun� hain� pentru fiul întors acas�, dore�te ca tu, ca copil 
al Lui, s� savurezi p�rt��ia cu El �i cu Fiul S�u. Desigur, aceasta este ceva, de care natura 
omeneasc� nu este capabil�. Acest privilegiu este pentru aceia care au devenit p�rta�i naturii 
divine. Izvorul lui este dragostea Tat�lui �i a Fiului, �i puterea pentru aceasta este Duhul Sfânt 
trimis din cer, care este pentru totdeauna în noi �i r�mâne cu noi. De aceea aceasta este de o 
deosebit� importan�� pentru cre�tin, �i aceasta cu atât mai mult cu cât m�rturia cre�tin� de ast�zi 
este în exterior plin� de înv���turi gre�ite �i rele. Cine neag� pe Tat�l �i pe Fiul, cu siguran�� va 
considera aceast� p�rt��ie ca fiind o fabul� �i am�gire. Dar de ce tu, ca cre�tin, s� renun�i la 
partea care �i-a fost dat�? 
   To�ii copiii lui Dumnezeu, chiar �i copila�ii – sau „sugarii” – familiei lui Dumnezeu au la 
nivelul lor parte de aceste binecuvânt�ri, a�a cum au parte cei tari �i maturiza�i. De aceia sunt 
solicita�i �i „sugarii” s� intre în aceast� p�rt��ie �i s-o savureze pe deplin. Pe ce baz�? Via�a 
ve�nic� în Hristos este baza pentru aceast� p�rt��ie. Justificarea (sau îndrept��irea) pe baza 
credin�ei este pre�ioas�, la fel con�tien�a mântuirii, când problema p�catelor �i a p�catului este în 
ordine înaintea lui Dumnezeu. Dar adev�rul, care ne este prezentat a�a de pregnant aici, este 
partea pozitiv�, via�a ve�nic�. Apostolul Pavel a depus m�rturie ca nimeni altul atât despre 
justificarea personal� a fiec�rui credincios, cât �i despre calitatea de participant la trupul lui 
Hristos �i privilegiile cere�ti legate de aceasta. Apostolul Ioan dorea, ca în zilele de dec�dere s� 
prezinte via�a ve�nic� în a�a fel, cum nici m�car marele apostol al neamurilor nu a f�cut-o cu o 
a�a plin�tate. 
   Care este izvorul bucuriei, pe care Duhul lui Dumnezeu o pune aici înaintea ochilor? Care este 
baza �i care este natura acestei p�rt��ii cu Tat�l �i cu Fiul S�u, la care suntem chema�i? Care este 
intrarea la aceast� bucurie divin�? – Ce d� na�tere în cre�tin la ura fa�� de r�u �i la dragostea fa�� 
de bine, potrivit cu gândurile lui Dumnezeu? Prin ce sunt îndep�rtate pentru totdeauna îndoielile 
�i temerile lui? De ce se poate apropia cu deplin� încredere de Tat�l �i se poate bucura în Fiul? 
Toate acestea ar fi imposibile f�r� credin�a în lucrarea de isp��ire f�cut� de Mântuitorul, dar 
adev�rata destoinicie pentru aceasta este via�a, via�a etern�, via�a lui Hristos. 
   Dac� privim pe copiii lui Dumnezeu, vom vedea la ei un nivel diferit de via�� spiritual�. Dac� 
am putea privi toat� ceata copiilor lui Dumnezeu, vom constata la fiecare din ei un alt nivel. 
Via�a noastr� spiritual� se descoper�, în ceea ce prive�te aspectul exterior, sub diverse forme, tot 
a�a cum se diferen�iaz� �i via�a natural�. Desigur, la to�i este aceea�i via��, dar prin amestecul cu 
via�a veche, care de fapt nu ar trebui s� aib� loc, sunt scoase în eviden�� aceste diferen�e. La unii 
s-ar putea s� fie mai mult vizibil� via�a nou�, decât la al�ii, dar este imposibil ca un astfel de 
tablou felurit s� ne satisfac�. Numai la Hristos, care Însu�i este via�a ve�nic�, ea este exprimat� 
în adev�ratul ei caracter, f�r� nici cea mai mic� amestec�tur� sau umbr�. Numai când noi privim 
la Domnul Isus, a�a cum ne este prezentat în Evanghelii, vedem via�a în des�vâr�irea ei. Vedem 
acolo neprih�nirea �i harul; demnitate sublim� �i supunere; severitate �i ging��ie; râvn� 
înfl�c�rat� �i smerenia inimii; cur��ie în Sine Însu�i �i compasiune pentru al�ii; dragoste pentru 
Tat�l S�u, pentru cei credincio�i �i pentru cei p�c�to�i. Privim Omul ascult�tor �i totodat� 
Cuvântul �i pe Fiul lui Dumnezeu. Toate, câte str�luceau în afar� prin perdeaua trupului S�u, 
erau via�a ve�nic�; �i numai în El poate fi v�zut� plin�tatea acestei vie�i. 
   Dac� posed�m aceast� via�� în Fiul, ce ar fi atunci de importan�� mai mare, decât s� recuno�ti 
clar �i în toate împrejur�rile, cum a fost procurat� cu adev�rat aceast� via��? Ea este via�a noastr� 
�i totodat� este regula noastr� de via��. �i Duhul Sfânt ne-a descris-o cu un lux de am�nunte, 
cum nu exist� ceva asem�n�tor în Sfânta Scriptur�. El a vrut s� ne ofere prin Cuvântul lui 
Dumnezeu o în�elegere deplin� a ceea ce a fost desf�tarea Tat�lui. Noi ar trebui s� savur�m în 
comun bucuria c� Cel ce a fost desf�tarea Tat�lui este via�a noastr� nou� real�, �i totodat� este un 
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model permanent �i linia directoare pentru judecata noastr� de sine. Pe de o parte bucuria trebuie 
s� fie deplin�, iar pe de alt� parte s� fim nimic în ochii no�tri, con�tien�i fiind de neputin�a 
noastr�. De aceasta are nevoie cre�tinul din partea lui Dumnezeu; �i aceasta este ceea ce El ca 
Tat� al nostru ne-a preg�tit în Hristos. 
   Ce înv���tur� primim, când Îl privim ca Acela care a luat chip de rob – o permanent� mireasm� 
pl�cut� pentru Tat�l! Ascultarea Lui nu a dat gre� niciodat�. A fost o ascultare necondi�ionat� 
fa�� de Tat�l S�u, care s-a ar�tat în orice cuvânt �i orice fapt�, mare sau mic�. »Râvna pentru 
Casa Ta M� mistuie.« Putere �i t�rie au avut �i al�ii; dar cine, în afar� de El, nu a f�cut niciodat� 
propria voie, ci totdeauna a f�cut voia Tat�lui? Fie în suferin�e, în dispre�, în calomnieri, care 
încearc� inima – totdeauna Domnul slavei S-a smerit pân� la extrem în blânde�ea Sa. Cu toate c� 
a sim�it adânc durerea, de care a avut parte prin necredin�a poporului, în acela�i moment S-a 
îndreptat cu mul�umire �i supunere deplin� spre Tat�l S�u. Dac� poporul ales, dar mândru, L-a 
respins în orbirea lui, harul a descoperit minorilor ceea ce a r�mas ascuns pentru pricepu�ii �i 
în�elep�ii mul�umi�i cu ei în�i�i. În astfel de scene vedem activitatea �i prezentarea vie�ii ve�nice. 
Dac� toate lucrurile petrecute ar fi fost scrise, a�a cum se cuvenea, lumea nu ar fi putut s� 
cuprind� c�r�ile scrise, a�a cum ne spune apostolul Ioan la sfâr�itul evangheliei sale. Biblia 
con�ine lucrurile alese de Duhul lui Dumnezeu. Niciunul altul ar fi fost în stare s� fac� a�a ceva. 
El ne ofer� în aceasta hrana lui Dumnezeu ca hran� a noastr�; c�ci p�rt��ia noastr� const� în 
aceea, c� noi avem parte de ceea ce a g�sit Tat�l în Fiul �i de ce a g�sit Fiul în Tat�l. Aceasta nu 
este numai partea apostolilor, ci este �i partea fiec�rui cre�tin �i a familiei lui Dumnezeu. 
   S� ne gândim la Moise, care a ocupat un loc deosebit cu privire la eliberarea lui Israel �i la 
darea Legii, precum �i ca scriitor al Pentateuhului (cele cinci c�r�i ale lui Moise: Geneza pân� la 
Deuteronom). Cât de pu�in �tim despre persoana Lui! Cum s-a �inut el pe planul secund, el, cel 
mai blând dintre to�i oamenii, pân� când Hristos a p��it pe p�mânt. Dar ce a fost Moise, dac� îl 
compar�m cu Hristos? 
      Dar �i cu privire la Pavel, care a ocupat un loc deosebit între apostoli �i în Noul Testament, 
�tim pu�ine lucruri personale despre el. Cât de mul�i �i-au dorit, s� �tie mai multe despre el. Dar 
tr�s�turile deosebite ale personalit��ii sale – ca �i ale lui Petru �i Ioan, ca s� numim numai pe cei 
mai cunoscu�i – arat� marea diferen�� fa�� de Domnul, la care toate tr�s�turile de caracter au fost 
în armonie des�vâr�it�. La apostoli au ie�it în eviden�� anumite aspecte, dar nu a�a a fost la El. El 
a fost Omul des�vâr�it pentru Dumnezeu, Dumnezeul des�vâr�it pentru oameni �i în acela�i timp 
a fost Fiul ve�nic în cadrul Persoanelor dumnezeirii! 
   În felul acesta via�a etern� nu este exclusiv Mesia, care a venit ca Om des�vâr�it, ci Cuvântul �i 
Fiul lui Dumnezeu într-un trup preg�tit pentru El, cu toate c� El a fost Fiul fecioarei. În unirea 
dumnezeirii �i omenescului în Domnul Isus const� minunea Persoanei Sale aici pe p�mânt �i este 
inclus� binecuvântarea descoperirii vie�ii ve�nice în El. Acesta este caracterul vie�ii noi pentru 
credincios, pentru tine �i pentru mine. Când citim despre El în Cuvântul adev�rului, Îl onor�m, 
a�a cum onor�m pe Tat�l, �i g�sim în El, ceea ce în mod deosebit d� na�tere la dragostea noastr� 
– dragostea oric�rui cre�tin -, atunci putem, când harul �i adev�rul S�u ne lumineaz� inima, 
striga: Aceasta este via�a mea! Aceasta este via�a ta, fratele meu! Prin aceasta avem p�rt��ie cu 
Tat�l �i cu Fiul S�u Isus Hristos. Nu umple acest privilegiu f�r� asem�nare inimile noastre cu o 
bucurie negr�it� �i str�lucit�? 
   Noi suntem împreun� p�rta�i la binecuvânt�rile vie�ii ve�nice prin credin�a în Hristos. Avem în 
primul rând p�rt��ie cu Tat�l, deoarece avem pe Fiul S�u Isus Hristos. Fiul este desf�tarea 
Tat�lui, �i El este �i desf�tarea ta �i a mea. Tat�l �i copiii S�i î�i g�sesc bucuria comun� deplin� 
în Fiul. Tat�l ne-a trimis �i ne-a dat pe Fiul; în felul acesta noi avem pe Fiul. Dar cine are pe Fiul, 
are via�a. Noi avem aceast� via�� minunat�, deoarece avem pe Fiul. Fiul în Persoana Lui demn� 
de adorare trebuie s� fie desf�tarea celor care au via�a ve�nic�. Numai Tat�l cunoa�te în chip 
des�vâr�it pe Fiul, de aceea numai El pre�uie�te pe Fiul a�a cum se cuvine. Despre noi nu 
îndr�znim s� spunem a�a ceva, cu toate c� avem pe Fiul, Îl iubim �i ne bucur�m de El prin Duhul 
lui Dumnezeu, dup� m�sura noastr�. Aceasta este p�rt��ia cu Tat�l în Fiul Isus Hristos. 
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   Dar cum avem p�rt��ie cu Fiul S�u? Noi o avem în Tat�l, care este atât Tat�l S�u, cât �i Tat�l 
nostru. 
   Fiul a stat ca Fiu într-o leg�tur� ve�nic� cu Tat�l. În concordan�� cu voia �i harul Tat�lui, Lui I-
a pl�cut s� ni-L fac� cunoscut ca Tat� al nostru (compar� cu Ioan 20, 17). Lui nu I-a fost de ajuns 
ca s� ne arate pe Tat�l. Aceasta ar fi fost de ajuns pentru apostolul Filip, dar nu pentru dragostea 
lui Dumnezeu. Dumnezeu vroia s� fie Tat�l nostru �i s� ne aib� ca copii ai Lui. Noi am devenit 
acum copiii Lui �i de aceea prin har avem p�rt��ie cu Fiul, în timp ce Tat�l Îl are ca Fiu la 
dreapta Dumnezeirii. 
   Prin aceasta avem p�rt��ie cu Tat�l în posedarea Fiului �i cu Fiul în posedarea Tat�lui. S� nu 
fie oare bucuria noastr� deplin�? În compara�ie cu aceasta, chiar �i cerul �i slava ve�nic� trec pe 
planul secund, cu toate c� �i acestea sunt partea noastr�. Dac� noi am �ti despre o asemenea 
p�rt��ie, dar nu am avea-o, cum ar putea atunci bucuria noastr� s� fie deplin�, a�a cum este ea 
acum? Ca s� posed�m aceast� p�rt��ie nu trebuie s� a�tept�m, pân� când vom p�r�si p�mântul 
acesta, ca s� fim la Hristos, sau chiar pân� la schimbarea trupului nostru în chipul Lui, la venirea 
Sa. Numai necredin�a poate s� împiedice pe un copil al lui Dumnezeu s-o savureze acum �i aici 
pe p�mânt. Duhul Sfânt a fost d�ruit fiec�ruia în parte, pentru ca puterea lui divin� s� lucreze în 
noi aceast� p�rt��ie. Fiul a venit aici jos pe p�mânt, c�ci altfel noi nu am fi putut avea aceast� 
p�rt��ie – dac� ea ar fi putut exista altfel – în forma  pe care o avem acum. Apostolul î�i începe 
înv���tura cu faptul, c� Domnul a venit pe p�mânt cu acest scop �i prin aceasta a pus baza 
p�rt��iei divine în via�a ve�nic�. Numai prin intermediul vie�ii ve�nice putem poseda aceast� 
p�rt��ie. F�r� via�a ve�nic� ea ar fi fost imposibil�, c�ci cu carnea (firea p�mânteasc�) nu poate 
exista nici o p�rt��ie divin�. De aceea Domnul a m�rturisit de mai multe ori, c� posedarea 
con�tient�, în timpul de acum, a vie�ii ve�nice este fundamentul cre�tinismului �i al acestei 
p�rt��ii – al acestei p�rt��ii, ca cel mai bogat dar dat pe baza vie�ii ve�nice, care este în El �i pe 
care El ne-a f�cut-o cunoscut. 


