Ce era de la început: Studiu asupra Epistolei 1 Ioan - W. Kelly

1 Ioan 1, 5-10
Am v zut deja, c primele versete ne pun înaintea ochilor revelarea lui Dumnezeu, i anume
aici în mod deosebit a Tat lui în Fiul S u, Omul Hristos Isus, Cuvântul vie ii. Cu deosebit grij
se constat în elesul covâr itor al faptului, c în Persoana Sa a fost unit Fiin a Dumnezeului
adev rat cu Fiin a Omului adev rat. Numai în felul acesta putea s se reveleze harul S u i s fie
pus fundamentul necesar, deplin, pentru toate, de care noi ne putem l uda acum în Hristos.
Acesta este cre tinismul adev rat v zut din partea lui pozitiv . C ci pân acum nu am amintit
necesitatea, ca El s poarte p catele noastre i c Dumnezeu, din cauza noastr , trebuia s
condamne p catul în carne. Compararea acestor dou aspecte trebuie s ne impresioneze.
Desigur, orice cre tin, dac ar vrea s scrie ceva despre cre tinism, ar lua ca punct de plecare
pe p c tosul vinovat i pierdut. Dar cât de deosebit de binecuvântat este s începi cu Hristos în
plin tatea harului S u, a a cum face Duhul lui Dumnezeu aici! Inten ia Lui aici nu este s arate
p c to ilor pierdu i cum ei pot fi îndrept i i în ochii lui Dumnezeu. Scrisoarea este adresat
copiilor lui Dumnezeu, pentru ca bucuria lor s devin deplin . i ce bucurie ar putea s fie mai
mare decât aceea pe care Dumnezeu ne-a preg tit-o în Hristos? Hristos este prezentat foarte clar
în aceast parte deosebit a Scripturii ca fiind revelarea vie ii ve nice. El este numit »Via a
ve nic , via care era la Tat l« i mai înainte »Cuvântul vie ii«, deoarece El L-a prezentat i L-a
f cut cunoscut celor ai S i, pentru ca i ei s aib via în El.
Acesta este fundamentul privilegiului minunat, despre care este vorba aici: »P rt ia cu Tat l i
cu Fiul S u Isus Hristos.« Aceast p rt ie poate fi înf ptuit , numai dac avem pe Hristos ca
via a noastr . O a a importan mare are posedarea actual a vie ii ve nice prin credin ! F r
îndoial aceast via se g se te în Hristos, dar este via a de care noi avem parte deja acum. Cine
vrea s nege acest adev r, sau s -l minimalizeze, acela ajut pe ascuns, dar eficient, pe du man
în ac iunile lui.
Dar harul, izvorul acesta al bucuriei, nu este totul. Noi nu avem voie niciodat s pierdem din
ochi faptul c Tat l nostru este totodat Dumnezeu, i c , chiar dac este un har rev rsat din
bel ug peste noi, adev rul cu privire la Fiin a Sa, la sfin enia Sa, are efecte nemijlocite asupra
sufletului nostru. C ci ce suntem noi în noi în ine? Cel mult o aram sun toare, sau un chimval
zâng nitor! Acest »mesaj« nu poate fi desp r it de »descoperirea« lui Dumnezeu în Om în
Persoana lui Hristos, care ne-a a ezat în p rt ia cu Tat l i cu Fiul S u. F r îndoial nu putem
avea nici bucuria care se revars din aceast p rt ie i nici via a ve nic , care constituie
fundamentul ei, f r s avem parte de natura lui Dumnezeu sub aspect moral. Harul i Adev rul
au venit prin Hristos. Adev rul este, c El este Dumnezeu, care Î i dovede te oroarea fa de
p cat, i aceasta acum într-o m sur mult mai mare, deoarece El este cunoscut acum de noi ca
Tat , decât atunci când El a fost adorat de poporul S u p mântesc ca Iehova.
Odinioar Dumnezeu a locuit într-un întuneric de nep truns. Deja atunci El i-a revelat
bun tatea Sa, dreptatea Sa, puterea Sa în c ile de domnie, îndurarea i îndelunga Sa r bdare. El a
dat f g duin e de binecuvântare i speran e minunate, pe care cu siguran El le va împlini,
atunci când va sosi timpul. C ci Domnul este Dumnezeul ve nic al lui Israel, c va împlini în
copii f g duin ele date p rin ilor. Dar înainte ca aceast zi s vin pe p mânt, da, chiar înainte de
a putea veni cre tinismul, a trebuit s se arate stric ciunea total a iudeilor i a lumii întregi,
ambii respingând pe Hristos. Ce dovad mai clar a acestei stric ciuni ar putea s fie, decât
faptul, c iudeii împreun cu na iunile au omorât pe Domnul Isus? Prin aceasta omul a alungat pe
Dumnezeu, care era prezent în Persoana lui Hristos, din lumea Sa proprie. Cu aceast ocazie
omul a dovedit ura sa cea mai înver unat , i dispre ul s u, prin faptul c L-a scuipat în fa i La pironit pe cruce. Acesta a fost caracterul lumii acesteia, al lumii v zut sub aspectul ei cel mai
bun! Nu în primul rând fiin a Romei sau a Babilonului, „ora ul de aur” al caldeilor, ci
Ierusalimul. »Ierusalime, Ierusalime, care omori pe profe i«, acum ai r stignit pe propriul t u
Mesia, pe Unsul Domnului!
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Prin aceasta omul a adus dovada cea mai mare, c în el nu locuie te nimic bun. Tocmai
poporul, care poseda cele mai mari privilegii religioase ale omului natural, prin necredin a sa a
transformat acestea în contrariul i prin aceasta a luat cea mai mare vin asupra sa. Cu toate
aceste fapte, acum trebuia s se vesteasc tuturor na iunilor poc in a i iertarea p catelor în
numele lui Isus, »începând din Ierusalim«. Cât de nep truns este harul lui Dumnezeu fa de
aceia care au meritat nimic altceva, decât numai judecata! Harul S u nu se limiteaz numai la
grani ele înguste ale lui Israel, ci acum se revars în toate direc iile spre toate na iunile, spre
orice ar i orice limb . Dumnezeu vrea s umple locuin a Sa cereasc cu oaspe i, pe baza vie ii
ve nice, care de acum încolo trebuia vestit . Via a ve nic era prezent pe p mânt în persoana lui
Isus, dar cât de pu ini au fost cei care au cunoscut-o! Chiar i aceia, care au cunoscut-o, au
cunoscut-o numai în chip nedes vâr it. Acum îns , când dec derea Adun rii s-a manifestat în
orice privin (chiar dac dec derea nu a fost a a de mare ca ast zi, ci într-un mod ascuns, dar de
net g duit), Via a ve nic a fost vestit foarte deslu it. R ul i-a ar tat deja cele mai rele ml di e
ale sale. Tot ceea ce mai târziu s-a ar tat ca r u, era deja prezent ca germene, înainte ca s moar
apostolii. Din acest motiv a fost scris aceast scrisoare a lui Ioan, plin de binecuvânt ri, ca s
consolideze în har i adev r inimile tuturor credincio ilor. Ei trebuiau s aib certitudinea, c
Hristos nu se schimb i r mâne Acela i, oricât de mare ar fi nereu ita fa de responsabilitatea i
oricât de rapid ar fi dec derea. El, Cel care »era de la început«, nu va l sa credin a s ajung de
ru ine; dar ru inea acelora, care dezonoreaz Numele S u, va fi mare, ca i nimicirea celor
necredincio i. C ci este o chestiune serioas i periculoas s tratezi cu u ur tate Persoana lui
Hristos. Cât de trist este când un cre tin poate fi a a de indiferent sau se poate l sa dus în r t cire
a a de mult, c înlesne te un astfel de r u!
Mesajul sfin eniei este legat de nedesp r it cu descoperirea harului des vâr it. Ambele
corespund împreun caracterului lui Dumnezeu i sunt necesare pentru credincio i. Care este
mesajul? »Vestea, pe care am auzit-o de la El« - i anume de la Hristos Însu i, nu „despre (peri)
El”, ci „de la (apo) El” - » i pe care v-o propov duim, este c Dumnezeu e lumin , i în El nu
este întuneric.« A a, cum vedem, acest mesaj este altceva decât descoperirea, în care este vorba
de »Cuvântul vie ii«, de harul curat al lui Dumnezeu în Hristos. Aici nu se spune »cu privire (la
Cuvântul vie ii)«, ci »de la El«; nu este o descoperire a dragostei Sale, ci este un mesaj care se
îndreapt împotriva p catului.
Pentru prima dat întâlnim aici o caracteristic a apostolului, printr-un pronume leag pe
Dumnezeu cu Persoana lui Hristos, care de asemenea este Dumnezeu. Dup ce mai întâi a vorbit
despre Hristos, dup aceea aminte te mesajul despre »El«. Prin aceasta el se refer de fapt la
Dumnezeu, cu toate c mai înainte tocmai a vorbit despre Hristos. Aceast schimbare rapid a
pus în încurc tur pe mul i comentatori. Dar nu este vorba de o gre eal în stilul de exprimare, ci
de o deosebit frumuse e a Cuvântului lui Dumnezeu.
Acest mesaj prezint pe Dumnezeu în adev rata Sa lumin (care de asemenea a fost
descoperit în Hristos) cu privire la pozi ia i starea noastr . Este de în eles, numai dac ne
gândim c p gânii greci f ceau „Chaos” ca produc tor de „Erebos” (întuneric, t râmul de jos) i
„Nyx” (noapte). Mul i dintre zeii lor erau caracteriza i în fiin a lor prin întuneric. Întunericul
moral îi caracteriza pe to i. Erau divinit i ale întunecimii, pl cerii i minciunii. Dar cât de cu
totul altfel este Dumnezeul nostru! În El »nu este nicidecum întuneric«. Este un privilegiu
deosebit al credincio ilor s depun m rturie clar despre aceasta, în fiin a lor, în principiu i în
realitate. Chiar i în iudaism, aceast tr s tur de caracter a lui Dumnezeu a fost numai par ial
revelat , c ci Dumnezeu locuia într-o întunecime de nep truns. Orice om care î i aroga dreptul
s se apropie de El, sau într-un fel oarecare s încalce Legea Sa, era amenin at cu moartea. C ci
Legea n-a f cut nimic des vâr it (Evrei 7, 19). Ast zi putem spune f r nici o îngr dire, c
Dumnezeu este lumin . El a dovedit în chip des vâr it dragostea Sa. Ce s-ar putea compara cu
harul S u descoperit în Hristos, pe care l-am v zut în versetele anterioare? Dar Dumnezeu este i
lumin . Noi to i tim, cât de mult ne-am obi nuit cu expresia »Dumnezeu este dragoste«. Da, se
merge chiar mai departe, i se afirm , c dragostea este Dumnezeu. Dar cât de rar auzim mesajul,
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c Dumnezeu este i lumin ! Omul, în culmea nebuniei lui, a f cut din Dumnezeu un simplu
idol. Dac este adev rat, c Dumnezeu este dragoste, atunci El este mult mai mult decât
dragoste. »Lumina« este ca un cuvânt scris cu litere de foc, care exprim cur ia absolut care
locuie te în Fiin a divin , în timp ce »dragostea« vorbe te de activitatea neîngr dit a lui
Dumnezeu cu privire la al ii i cu privire la Sine Însu i. La Dumnezeu lumina nu trebuie pus
niciodat înapoia dragostei. O astfel de presupunere ar fi o pierdere mare pentru copiii Lui.
Aceasta este atât neadev rat , cât i imposibil . Deoarece »Dumnezeu este lumin i în El nu
este nicidecum întuneric«, El nu poate s tolereze nicidecum întunericul în cei ce sunt ai S i,
care au intrare liber în prezen a Sa i au p rt ie cu El. Ce s-ar putea aduce mai mult împotriva
lui Hristos i înv turii Lui? Citim în alte locuri din Scriptur , c noi am fost întuneric, dar acum
suntem copii ai luminii. Apostolul Ioan nu mai trebuia s aminteasc aceasta, deoarece apostolul
Pavel a scris deja aceast înv tur .
Dar ce scrie apostolul Ioan acum are de asemenea o importan mare. El atinge anumite
contradic ii mari din interiorul cre tin t ii, care nu au nimic comun cu adev ratul cre tinism. În
versetele 6-10 se spune de trei ori »dac zicem«, i de fiecare dat este vorba de lucruri deosebit
de importante. - »Dac zicem, c avem p rt ie cu El, i umbl m în întuneric, min im, i nu
tr im adev rul.« Ce poate s fie în contradic ie mai evident cu caracterul adev rat al
cre tinismului? Se spune ceva, f r s se fac ce se spune. O astfel de nesinceritate a fost deja
destul de rea în poporul Israel. Ce trist, când ea se g se te la noi, cei care am fost n scu i din nou
prin Cuvântul adev rului i c rora lumina i adev rul le-a fost descoperit în chip des vâr it!
»Dac zicem, c avem p rt ie cu El ...«. Aici i în urm toarele dou cazuri, cuvântul »noi«
este folosit într-un sens general, în timp ce în multe alte locuri din Scriptur include numai pe cei
credincio i. Putem s înv m din aceasta, cât de gre it este, ca din folosirea unui cuvânt cu un
anumit sens în anumite ocazii s vrei s deduci o regul general . A a cum eu însumi am putut
constata, mul i consider un lucru de la sine în eles, c expresia »noi« din Scriptur se refer
întotdeauna la familia lui Dumnezeu. Aceasta este într-adev r de multe ori a a, i este chiar ceva
obi nuit, dar nu este valabil în toate cazurile. Prin cuvintele »în El avem via a, mi carea i
fiin a« (Faptele Apostolilor 17, 28), apostolul Pavel în elegea atât omenirea întreag , cât i pe
atenienii p gâni, c rora le vorbea. Este un principiu divin, dup care Dumnezeu se comport cu
oamenii conform m rturisirii lor. Apostolul Ioan arat aici abaterea de la adev r, care a început
deja în timpul acela i care acum se r spânde te în întreaga cre tin tate. În cre tinism este mult
mai u or s fi un simplu m rturisitor, decât în iudaism. În mod normal ar trebui s fi un iudeu, ca
s fi recunoscut ca atare, c ci era vorba de aspectul exterior al lucrurilor. Dimpotriv , cineva,
care nu este un cre tin adev rat, poate mult timp s dea impresia c este cre tin. De aceea
mesajul apostolului ar trebui tocmai în aceast situa ie s fie o piatr de încercare pentru
m rturisirea cre tin , care se r spânde te. Deoarece to i cuno teau numele Domnului, apostolul
folose te în continuare expresia »noi«, cu toate c starea multora f cea ca veridicitatea m rturiei
lor înaintea lui Dumnezeu s fie foarte îndoielnic .
Deci pentru interpretarea corect a Cuvântului lui Dumnezeu avem nevoie de c l uzirea
Duhului Sfânt. Tot a a de important este s vedem un cuvânt în contextul s u, c ci prin aceasta
în elesul lui devine de la sine deja clar. Aceasta este mult mai de folos sufletului nostru i
conduce la glorificarea mai mare a lui Dumnezeu, decât dac acest cuvânt ar fi definit
profesional. În afar de aceasta Dumnezeu se poart cu noi, ca i cu copiii S i, c ci dac noi ca
cre tini ne afl m într-o stare bun , atunci am devenit »adul i«, i am f cut progrese. Atunci nu
mai suntem „încep tori în ale abecedarului”, care tocmai silabisesc primele litere, ci prin har
putem s citim Cuvântul cu mintea, dac am crescut în cunoa terea lui Dumnezeu i a c ilor
Sale. Dumnezeu caut progres real la noi. De aceea, cât este de trist, c mul i cre tini r mân la
cele mai simple no iuni de baz i se dau mul umi i cu speran a, c p catele lor le sunt iertate,
sau c vor fi cândva iertate!
Când un suflet se d mul umit cu primul dar al harului lui Dumnezeu, iertarea p catelor, atunci
exist deseori ocazii de temere, c el va c dea prad autoîn el rii. Evanghelia veste te iertarea
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p catelor, i credin a se bazeaz pe Cuvântul lui Dumnezeu i prime te iertarea. Dac ne
odihnim în lucrarea de mântuire a lui Hristos, atunci ob inem via a ve nic i darul Duhului
Sfânt, care ne face capabili s savur m dragostea Tat lui. Dar dac avem via din Via , care
este Hristos, cum s nu se arate atunci o maturizare a omului l untric, care devine vizibil nu
numai în lucrarea exterioar , ci i în harul i cunoa terea Domnului i Mântuitorului nostru Isus
Hristos? Toate epistolele Noului Testament scrise mai târziu atrag aten ia cu privire la aceast
problem serioas . Dar, în m sura în care îmi permit s rostesc o sentin , niciunul nu se ocup
cu aceast problem a a de detaliat cum o face apostolul Ioan, i în mod deosebit în epistola cu
care ne ocup m.
»Dac zicem ...« (cât de des nu rostim noi cuvinte goale!), »dac zicem, c avem p rt ie cu
El«, atunci aceasta nu poate fi decât numai rodul primirii lui Hristos i a darului vie ii din El.
Via a ve nic este fundamentul adev ratei p rt ii cu Tat l i cu Fiul. Savurarea acestei p rt ii
conduce în mod necesar c sufletele noastre recunosc i înva s pre uiasc puterea ascuns în
aceast p rt ie, pentru umblarea noastr , pentru adorarea i rela ia noastr cu Dumnezeul cel viu
ca Tat al nostru, i cu Fiul S u. »Dac zicem, c avem p rt ie cu El«, aceasta înseamn , c prin
har noi am intrat în rela ia nou cu Dumnezeu i avem parte de natura Sa, de gândurile Sale i de
sentimentele Sale. Aceasta este ceva deosebit de mare, i avem nevoie de harul S u, ca s st m
atât în lumina cât i în dragostea lui Dumnezeu. Aici este vorba de Dumnezeu, în timp ce în
leg tur cu deplina revelare a harului este numit numele Tat lui. - »Dac zicem, c avem p rt ie
cu El, i umbl m în întuneric«, atunci aceasta este o contrazicere clar a afirma iilor noastre.
Umblarea în întuneric corespunde faptelor omului lumesc; o asemenea descriere se potrive te
cuiva, care nu a tr it na terea din nou. Aceasta merge în mod considerabil mai departe, ca i cum
cineva ar fi ajuns în p cat sau într-o stare nefericit a sufletului. A a interpreteaz puritanii locul
acesta. Ei au fost cu certitudine tem tori de Dumnezeu, oameni de cinste, dar din p cate foarte
unilaterali în concep ia lor; Vechiul Testament avea pentru ei valoare mai mare decât Noul
Testament. Ei st teau sub Lege, i Legea tulbur totdeauna capacitatea de în elegere. Numai
harul ne l rge te inima i ne face – sub c l uzirea Duhului Sfânt – s în elegem hot rârile lui
Dumnezeu i c ile lui cu p mântul. Puritanilor le lipsea în elegerea în privin a aceasta; ei au
ajuns s se preocupe cu ei în i i, ceea ce este de neevitat, atunci când un credincios se a eaz sub
Lege. Oamenii descri i aici nu s-au judecat niciodat pe ei în i i în lumina lui Dumnezeu. Ei au
fost probabil boteza i i în felul acesta au fost primi i în p rt ia Adun rii, f r ca ei s - i fac i
alte gânduri. Gre eala nu a fost la s mân a bun , ci la terenul neroditor. Chiar dac Cuvântul este
primit cu bucurie, Domnul spune totu i despre ace tia: »El nu are r d cin «, deoarece nu a avut
loc ac iunea divin în con tiin . Astfel de oameni cred probabil un anumit timp în chip omenesc,
dar ei cad când vin timpurile de încercare, sau, dac merg mai mult timp împreun cu
credincio ii, sunt mor ii de vii. Dar deoarece ei au m rturisit Numele Domnului, ei au fost
boteza i cu ap spre iertarea p catelor i s-au al turat cre tinilor. Nu era aceasta suficient? Alte
exerci ii ale sufletului nu au cunoscut, i nici nu se putea spune alte lucruri bune despre ei. Chiar
i în zilele apostolului Ioan au fost din aceia care umblau în întuneric, dar cu toate acestea
afirmau c au p rt ie cu Dumnezeu – c ci p rt ia este adev rata parte a unui cre tin. M rturia
propriu-zis a unui cre tin are drept con inut, c noi am fost elibera i de p cate, de omul vechi i
de puterea Satanei; c noi am l sat întunericul înapoia noastr i c deja aici am fost chema i în
lumina Sa minunat . În aceast lumin umbl m noi. Ace ti oameni nen scu i din nou afirm de
asemenea, c ar avea p rt ie cu Dumnezeu, dar »dac zicem c avem p rt ie cu El, i umbl m
în întuneric, min im, i nu tr im adev rul«. Nici botezul, i nici participarea la Masa Domnului
nu pot s schimbe câtu i de pu in lucrurile. Ei nu au fost niciodat trezi i cu adev rat, i în ceea
ce prive te p catele lor nu au avut nici o întâlnire cu Dumnezeu în Persoana lui Hristos. C in a
lor a fost tot a a de carnal ca i credin a. Con tiin a lor nu a fost mi cat înaintea lui Dumnezeu,
le lipsea orice dorin adev rat dup harul lui Dumnezeu, a a cum este ea trezit prin credin .
Orice rela ie este legat de o anumit responsabilitate. Ace ti m rturisitori, care nu f ceau ce
ziceau c sunt, st teau nu numai sub responsabilitatea pe care o are orice om cu privire la p cat,
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moarte i judecat , ci sub una mult mai mare, deoarece ei au m rturisit c sunt de partea Numelui
Domnului. Prin umblarea lor în întuneric contestau realmente responsabilitatea lor de a m rturisi
prin umblare i cuvânt pe Hristos, Omul al doilea i ultimul Adam. Ei nu puteau s aib nici o
p rt ie cu Dumnezeu, ca s nu mai vorbim de p rt ia cu Tat l i cu Fiul S u, care este expresia
cea mai înalt a p rt iei cre tine. Ei umblau realmente în întuneric, ca i cum cre tinismul ar fi
numai o m rturisire sau o dogm , pe care mintea omeneasc o poate în elege i recunoa te pe
cale natural , exterioar . Ce orbire fa de Cuvântul lui Dumnezeu! Întunericul este incompatibil
cu via a ve nic . Via ve nic înseamn c noi cunoa tem pe Tat l, singurul Dumnezeu
adev rat, i pe Fiul S u, pe Domnul Isus Hristos, pe care El L-a trimis. Dac prin înv tura dat
de Dumnezeu L-am cunoscut pe El, aceasta se datoreaz numai dragostei divine, care ne
conduce în p rt ia cu Amândoi, cu Tat l i cu Fiul.
Aici îns erau prozeli i, care pretindeau, c sunt în aceast p rt ie, dar care nu ar tau urm ri
practice în umblarea lor zilnic , în c ile lor i în elurile lor pe p mânt. Nu am v zut noi deja
astfel de a a-zi i cre tini? i nu este aceasta o realitate, care ar trebui s vorbeasc con tiin ei
fiec rui cre tin cu numele? Dragul meu cititor, ai avut tu însu i o întâlnire adev rat cu
Adev rul? Când harul lui Dumnezeu cuprinde sufletul, atunci acesta prime te cu bucurie
Adev rul, f r s pun întreb ri îndoielnice i f r s se sperie de pre ul care trebuie pl tit în
exterior i în interior. Umblarea în lumin înseamn ca de acum încolo s umbli în prezen a lui
Dumnezeu, care S-a revelat pe deplin; noi ne afl m acum permanent la El în lumin . Este
adev rat, noi putem s c dem, i cine ar putea s nege nestatornicia umbl rii lui în lumin ? Dar
aceasta este un alt aspect. Aici nu se spune, a a cum uneori gre it se interpreteaz : „Dac
umbl m în concordan cu lumina”. Aceasta se putea spune, cu des vâr ire, numai despre Unul.
Când El a fost întrebat: »Cine e ti tu?«, El a putut r spunde: »Ceea ce de la început v spun c
sunt.« (Ioan 8, 25). Mântuitorul, care era Fiul lui Dumnezeu i Om în acela i timp, a umblat în
concordan deplin cu lumina. El Însu i era Lumina, adev rata Lumin , Via a ve nic .
Îns i noi, cei care credem, am fost adu i din întuneric în acea Lumin minunat . Aceasta se
poate presupune despre fiecare cre tin sincer. Deci dac noi am fost adu i în aceast lumin , ne
va r pi Dumnezeu iar i lumina, dac e u m i pentru c e u m? Nicidecum, c ci noi umbl m în
ea i în El primim lumina vie ii, ca s nu umbl m în întuneric. Dac nu suntem vigilen i, putem
s facem lucruri nedemne de El. Pentru un timp putem fi atra i în principii gre ite sau în
comport ri gre ite. Dar nimic de felul acesta nu ne poate lua aceast lumin i s ne împing
înapoi în întuneric. Cine a fost scos cu adev rat din întuneric, acela umbl în lumin . S-ar putea
numai, ca savurarea p rt iei s se piard pentru un timp i s fie nevoie de o reabilitare (în ce fel
are loc aceasta vom vedea mai târziu). Aici este vorba de cei care spun c sunt cre tini, de cei
care afirm c au p rt ie cu Tat l i cu Fiul, cu Dumnezeu Însu i, i care totu i, ca orice
necredincios, umbl în întuneric. Privit superficial, s-ar putea ca la ei s fie diferen e mari fa de
cei necredincio i. S-ar fi putut ca unii dintre ei s fie în exterior oameni morali, onorabili, al ii
dimpotriv . Unii ar putea s afirme c sunt foarte religio i, asemenea fariseilor din Templu, care
dispre uiau pe ceilal i oameni, în mod deosebit pe vame i (sau pe cei care încasau impozitul).
Dar ce a gândit Dumnezeu despre cei doi? Cum i-a evaluat Domnul? Nu are aceasta s ne spun
i nou ast zi ceva? Probabil noi nu suntem „vame i”, dar prin credin trebuie s intr m în
Locul Preasfânt, dac vrem s ne apropiem de Dumnezeu. C ci eu cred, c pentru Templul
p mântesc nu mai este nici un loc, dup ce Domnul S-a în l at la cer i ne-a deschis intrarea în
Locul Preasfânt ceresc. Dar noi avem a face cu Acela i Dumnezeu, care acum, ce-i drept, a fost
revelat pe deplin, ceea ce nu a fost posibil înainte ca Perdeua dinainte s nu fie sfâ iat . Dar de la
moartea lui Hristos, dragostea Sa i lumina Sa str lucesc în chip des vâr it spre mântuirea
sufletelor, nu spre mântuirea lumii, sau a poporului Israel, ci a cre tinului. Dar aici erau oameni,
care se numeau cre tini i î i revendicau privilegiul mare i sfânt al p rt iei cu Dumnezeu, în
timp ce ei umblau în întuneric i contestau responsabilitatea de a face voia Sa. Ce spune
Dumnezeu despre ei: »Dac zicem, c avem p rt ie cu El, i umbl m în întuneric, min im, i nu
tr im adev rul.« Întreaga via este atunci o minciun , deoarece ea contrazice caracterul i
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principiul de baz al cre tinului, care nu este numai subiectul harului divin, ci el umbl i în
lumina lui Dumnezeu. Ca cre tin adev rat po i s p r se ti aceast lumin tot a a de pu in ca i
omul care umbl ziua în str lucirea soarelui. Acesta este în elesul cre tinismului adev rat.
În versetul 7, unde apostolul scoate în mod deosebit în eviden adev rata pozi ie cre tin ,
g sim contrariul, partea binecuvânt rii. Cre tinul cu numele poate în trei feluri s induc în
eroare cu privire la adev rata sa pozi ie. (Aceasta arat apostolul tocmai în aceste versete: noi
vedem acum, când recolta este aproape, roadele a ceea ce a sem nat atunci du manul.) Ca replic
g sim aici trei caracteristici mari, esen iale, ale adev ratului cre tin. Prima este umblarea în
lumin : »Dar dac umbl m în lumin «. Tabloul folosit aici serve te la explicarea adev rului.
Când cineva se afl într-o camer complet întunecoas , el merge cu nesiguran încoace i
încolo, nu poate s g seasc , ceea ce caut , i se love te i deterioreaz obiectele de care se
love te. De îndat îns ce înc perea este iluminat , confuzia înceteaz i el poate s umble sigur
i comod încoace i încolo. Tot a a este când lumina spiritual a lui Hristos ilumineaz drumul
cre tinului. Aici nu este vorba de „cum”, ci de „unde”. Prin har, orice cre tin umbl în lumin .
De aceea este de mare importan , ca el s fie con tient de aceast realitate (ceea ce din p cate la
mul i nu este a a). Este vorba de un mare privilegiu cre tin, general; nu numai de un sentiment,
sau de o idee, ci de o pozi ie lucrat de Dumnezeu. Ea este totodat o realitate practic , care
potrivit voii lui Dumnezeu ar trebui în eleas i savurat de fiecare cre tin. Ce-i drept, e ecul se
va întâlni la unul sau altul, a a cum am amintit deja, i de aceea noi suntem cu atât mai mult
responsabili, ca s ne recunoa tem i s ne m rturisim gre elile, deoarece noi umbl m în lumin .
»Dar dac umbl m în lumin , dup cum El Însu i este în lumin «, (adic cum Dumnezeu este
în lumin ), »avem p rt ie unii cu al ii.« Aceasta este a doua caracteristic . Noi umbl m nu
numai în lumin , ci noi, ca cre tini, pe baza acestui fapt avem p rt ie unii cu al ii. Când
întâlnim pe strad un »fiu al luminii« i auzim numai câteva cuvinte, atunci inimile noastre sunt
imediat atrase. Noi ne sim im atra i de un astfel de suflet mult mai puternic, decât suntem atra i
de un frate sau o sor de trup, care nu umbl în lumin . Mul i cunosc foarte bine durerea, c cei
apropia i ur sc lumina i pe Domnul, care este Lumina, în loc s umble în aceast lumin .
Deci p rt ia credincio ilor între ei este al doilea privilegiu cre tin. Ea este altceva decât
p rt ia cu Tat l i cu Fiul, i decât p rt ia Adun rii la Masa Domnului. Prima p rt ie am
putea-o numi baza celeilalte, i cealalt ca fiind roada celei dintâi. Îns în aceast epistol nu
g sim nimic cu referire la Adunare. Totul aici se refer la fiecare persoan în parte, dar totu i la
adev rul ve nic – harul i adev rul, care au venit prin Isus Hristos. P rt ia amintit aici se
bazeaz pe faptul c noi percepem via a nou din fratele. Chiar dac nu tim numele celuilalt, noi
putem s avem p rt ie unul cu altul. Deoarece noi savur m aceea i binecuvântare d ruit prin
har, »avem p rt ie unul cu altul«. Dac în lume cineva câ tig un premiu, aceasta înseamn c
el îl prime te i nimeni altul nu-l poate primi. Dar în ceea ce prive te privilegile spirituale ale
cre tinilor, aceasta este cu totul altfel. Noi to i le posed m pe deplin, i cu toate acestea ele sunt
tot a a de deplin i partea comun a tuturor celorlal i. Faptul c to i credincio ii posed
privilegile ca i noi, m re te i mai mult bucuria dragostei care umple inimile noastre.
Privilegile care se savureaz , deseori din motive considerate importante, ca englez, sau francez,
sau oricare om din lume, sunt neînsemnate i de scurt durat . Aici îns începem cu p rt ia cu
Tat l i cu Fiul. Numai Duhul Sfânt poate s lucreze în noi însu irea prin credin a acestei
p rt ii, i poate s ne men in în ea. Pe parcursul scrisorii ni se va îndrepta mereu aten ia cu
privire la ac iunea acestei Persoane divine. Îns aici vedem ce lucreaz harul S u în credincios,
chiar dac el întâlne te „întâmpl tor” un credincios: »avem p rt ie unul cu altul«. Nu este
aceasta o victorie minunat asupra propriului eu, care totdeauna este înclinat la desp r iri i
sciziuni? Acest adev r are valabilitate i în încurc turile îngrozitoare de ast zi, unde diferen ele
se v d tot mai pregnant i probabil sunt sim ite mai profund chiar decât desp r irile care erau
odinioar în cea mai mare parte dintre iudeii fire ti.
Certurile lor i partidele lor abia se pot compara cu ceea ce trebuie s tr im noi în rile noastre
privilegiate. Prieteni dragi, noi trebuie s ne smerim sincer din cauza st rii triste din cre tin tate!
19

Ce era de la început: Studiu asupra Epistolei 1 Ioan - W. Kelly
Dar mult mai greu împov rate sunt inimile noastre, când vedem cât de pu in se ridic cre tinii
peste starea de e ec spre adev rul, c noi avem p rt ie unii cu al ii.
Desigur, fiecare cre tin adev rat are un sim mânt pentru aceast p rt ie i o practic potrivit
cu m sura în elegerii spirituale pe care o are prin harul lui Dumnezeu. Dar ea va r mâne
totdeauna slab , dac lipse te în elegerea spiritual a harului i adev rului, pe care le-a adus
Hristos, ca s ne a eze deja acum pe to i într-o pozi ie vizibil a dragostei reciproce. »Avem
p rt ie unii cu al ii«. Cu o bucurie profund recunoa tem Acela i Hristos în fra i i astfel avem
p rt ie unii cu al ii.
Exist i un al treilea privilegiu, f r de care nu am avea parte de nimic bun, care s r mân , i
nu am avea nici o putere ca s învingem greut ile i s le înl tur m. C ci p catele sunt obstacole
de nebiruit, dar »sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne cur e te de orice p cat«. Este gre it s
minimaliz m valoarea acestui cuvânt, prin aceea c îi acord m o valoare temporal . i adev rul
acesta este exprimat în felul caracteristic, abstract, de scriere al apostolului Ioan. El ne pune aici
înaintea ochilor marea mângâiere neschimbabil a cre tinului. Nimeni nu putea s cunoasc
înainte de cruce efectul acestui sânge, abia dup aceea el este partea noastr . i cu cât lumina
lumineaz mai puternic cu puterea ei revelatoare, cu atât mai clar se arat efectul cur itor al
acestui sânge. Dac umbl m în lumin ( i aici am ajuns, dac am primit pe Hristos), avem
p rt ie unii cu al ii i cunoa tem valoarea jertfei lui Hristos. El este Lumina, i deoarece noi
avem via a ve nic , savur m p rt ia cu Tat l i cu Fiul S u. În afar de aceasta avem i p rt ie
unii cu al ii. Nici pe p mânt i nici în cer nu poate s existe p rt ie adev rat , dac noi nu
cunoa tem i nu savur m pe Hristos în felul acesta. Într-o p rt ie religioas poate exista un
sentiment pl cut de apartenen comun , într-o alian lumeasc poate exista prietenie, Hristos
îns ne a eaz deja aici pe p mânt, cu toate confuziile pe t râmul religios, într-o rela ie, care este
nu numai real , ci ea poart caracter divin. Nimic nu împiedic mai mult p rt ia decât Eul
propriu, egoismul p c tos, care locuie te în orice om, fie el b rbat, femeie sau copil al lumii
acesteia, deoarece noi to i posed m o natur dec zut . Oamenii alearg instinctiv dup lucrurile
de la care se a teapt s primeasc o satisfacere proprie i dup dorin ele lor. Aceasta nu este
p rt ie, ci este contrariul ei într-o natur p c toas . În lumea aceasta vinovat , nefericit , care
suspin sub p cat, i pe care numai judecata o a teapt , a intrat Creatorul, a c rui dragoste era
prezent deja înainte de crea ie, dar care s-a descoperit pe deplin atunci când întreaga crea ie s-a
ridicat împotriva Lui i L-a aruncat afar . Dragostea Lui divin ne las s avem parte de tot ce-I
apar ine, cu excep ia a ceea ce este absolut divin, i de aceea nu este comunicabil. În dragoste
des vâr it El împarte cu cre tinul tot ce poate s dea, El, Cel care împreun cu Tat l posed
toate lucrurile. Dac avem p rt ie cu El i cu Tat l, atunci avem p rt ie i unii cu al ii. Via a
etern a fost revelat în Hristos, care ne-a dat aceea i via ca via a noastr . Aceast
binecuvântare înalt ne face capabili pentru p rt ie; ea este p strat i men inut prin moartea
Sa, care terge orice p cat. Cu toate acestea pentru noi pe p mânt, ca subiecte ale acestei
binecuvânt ri, r mâne responsabilitatea cre tin . De aceea este necesar dependen a permanent ,
pentru ca noi, dac tr im prin Duhul, s i umbl m prin Duhul. C ci Duhul ne-a fost dat, ca s
prosl veasc pe Hristos în toate lucrurile, i în mod deosebit în aceast p rt ie. »Dac ti i
aceste lucruri, ferice de voi, dac le face i« (Ioan 13, 17).
Avem deci aici pozi ia noastr în har, binecuvântarea întreit a cre tinului. Aceast »frânghie
întreit «, care nu se rupe, se compune din umblarea în lumin , în p rt ia unii cu al ii i din
puterea sângelui lui Hristos, care cur e te de orice p cat. Este o dovad a pu inei cunoa teri a
limbii grece ti, dac se crede c timpul verbului »cur e te«, din versetul 7, arat numai
prezentul limitat. Aceast form este folosit în multe cazuri pentru situa ii cu caracter general,
independente de timp. i a a este i în versetul 7. Este caracteristica sângelui lui Hristos, c ne
cur e te de orice p cat, independent de timpul când aceasta are loc. Din alte locuri din Scriptur
tim c pentru cre tin este valabil numai o jertf adus o singur dat , numai o singur v rsare
de sânge. Este o r t cire, dac nu se diferen iaz cur irea prin sânge de cur irea prin ap . În
timp ce folosirea sângelui lui Hristos se face odat pentru totdeauna, cur irea cu ap trebuie
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repetat mereu. De îndat ce se pune la îndoial cur irea ve nic prin sânge, ia na tere numai
nesiguran . Atunci lipse te pacea sigur în con tien a c toate p catele mele au fost terse
dinaintea lui Dumnezeu. Cu cea mai mare claritate i b gare de seam se prezint în Scriptur
acest mare adev r – în mod deosebit cre tinilor dintre iudei – c jertfa i aducerea ei în Persoana
lui Hristos este un act singular. În serviciile divine iudaice nu era a a, c ci preotul trebuia s
aduc în fiecare zi jertfe noi. Pentru noi îns , Domnul a ocupat pentru totdeauna i f r
întrerupere locul S u în cer. Cuvântul din Evrei 10, 12 tradus prin »pentru totdeauna« (vezi i
versetul 14) înseamn »neîncetat« (vezi versetul 1). Aceasta este mult mai accentuat decât
»pentru totdeauna«, c ci sub ultima form de exprimare s-ar putea în elege, c îndurarea dureaz
într-adev r ve nic, dar c El ar trebui s p r seasc mereu locul S u de sus. Cuvântul folosit aici
înseamn îns »f r întrerupere«. Din p cate aceasta nu este în eles i crezut de to i copiii lui
Dumnezeu. Rezultatul este, c acestui verset i se d un în eles gre it. Se deduce din el, c sângele
S u cur e te permanent în m sura în care noi ne c ut m mereu refugiu la el. Aceast
interpretare coboar sângele lui Hristos mai mult sau mai pu in pe fundamentul Vechiului
Testament, unde pentru fiecare p cat se aducea o jertf . Dar aceasta nu este înv tura Scripturii.
Apostolul vorbe te aici în chip absolut de privilegiile noastre, a a cum el prezint adev rul în
alte locuri într-o form absolut i abstract . Dac privim versetul nostru sub acest aspect, atunci
umblarea în lumin este o realitate permanent pentru cre tin, chiar dac în practic el se abate
ici i colo de la regul . i cuvintele: »avem p rt ie unii cu al ii« r mân absolut adev rate, cu
toate c din când în când noi e u m. Aici este vorba de principiul general valabil, pe care trebuie
s -l practic m. Noi am fost f cu i capabili, pentru a practica aceasta, pe baza p r ii noastre
comune, care nu cuprinde lucruri p mânte ti, ci binecuvânt ri cere ti. Tot a a este i în cazul
sângelui Domnului nostru Isus Hristos. El cur e te de orice (de toate) p cat. Nu se spune când el
a înf ptuit aceast cur ire, c ea va avea loc cândva, sau c ea are loc permanent. Cuvântul
inspirat nu se exprim în acest fel, el vorbe te de eficacitatea des vâr it a sângelui. »C ci printro singur jertf El a f cut des vâr i i pentru totdeauna pe cei ce sunt sfin i i.« În ceea ce prive te
sp larea cu ap prin Cuvânt, dimpotriv , avem nevoie de ea la orice e ec, i cât de des se
întâlne te din p cate aceasta la noi! Este vorba de sp larea picioarelor de c tre Domnul (Ioan
13), pe care o vom studia mai detaliat mai târziu. O amintim numai pentru a evita r t cirea i
interpretarea gre it a Cuvântului lui Dumnezeu. S mai remarc m, c aici nu este vorba de
p rt ia la Masa Domnului, oricât de important ar fi aceasta. Apostolul vorbe te despre p rt ia
spiritual a cre tinilor adev ra i în timpul dec derii m rturisirii în exterior. Aceast p rt ie
trebuie s se dovedeasc mai tare decât e ecul i dec derea general ; i în m sura în care noi
umbl m în p rt ie cu Dumnezeu, ea se va ar ta a a. i aici este vorba de un adev r în forma
abstract , pe care trebuie s -l transpunem în practic .
Ajungem acum la cea de-a doua afirma ie a prozeli ilor cre tini, care începe cu cuvintele »dac
zicem« (versetul 8). Este aproape de necrezut, c cre tinii pot afirma »c noi nu avem nici un
p cat«, dar evident sunt din aceia, care au aceast p rere. Ar trebui s -i comp timim, c ei ar
putea s nu fie cre tini, cu toate c aceasta nu rezult clar din text. În continuare se spune: »Dac
zicem c n-avem p cat, ne în el m singuri.« Cât de u or ne putem în ela singuri, i la o astfel de
p rere am fi cu siguran gre i i. Cum poate cineva, care posed via a ve nic în Hristos, s fie
a a de orbit, ca s afirme, c el nu are nici un p cat? El poate spune pe drept, c Hristos i-a
îndep rtat p catele, c omul lui cel vechi a fost r stignit i c Dumnezeu, cu privire la el, a
condamnat p catul în firea p mânteasc . Dar s priveasc în inima sa i apoi s - i ridice ochii
spre cer cu cuvintele: „M-am verificat i pot spune, c nu am nici un p cat!”, aceasta ar fi pentru
cel credincios culmea autoîn el rii. O astfel de afirma ie la un panteist ar fi de în eles, deoarece
atât el cât i dumnezeul lui sunt orbi. Dar o subapreciere a lui Hristos merge mân în mân cu o
înalt autoapreciere. În aceast r t cire se pare c au c zut i pelagianii.1
1

Adep ii panteismului nu cred într-un Dumnezeu personal sau personificat, ei privesc lumea întreag , de la
macrocosmos i pân la microcosmos ca fiind „divin “. Panteismul nu este o religie, ci o concep ie despre lume,
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Dac verific m acest verset, vedem c nu este vorba de p catul înf ptuit, ci de p catul care
locuie te în om, de permanenta înclina ie de a p c tui, care iese mereu la iveal , dac nu
veghem. Într-adev r, noi posed m via a nou în Hristos, dar natura noastr veche, rea, este înc
prezent . Este nevoie de vigilen , ca s sufoc m permanent germenele pornirilor ei. Noi avem
siguran a aduc toare de mângâiere, c omul nostru cel vechi a fost r stignit împreun cu Hristos,
pentru ca trupul p catului s fie dat deoparte, ca noi s nu mai slujim p catului. Cu toate acestea
suntem chema i, ca prin Duhul s nimicim m dularele (adic , faptele) trupului. Dac dependen a
i supunerea inimii este prezent la noi, atunci Dumnezeu va fi întotdeauna cu noi, ca s ne
înt reasc . Dar a afirma, c noi nu avem nici un p cat, acesta este un semn al unei
autoîndrept iri gre ite. O astfel de afirma ie poate avea numai o aparen de adev r, dac prin
autoîn elare i necunoa terea adev rului p catul este prezentat ca ceva foarte neclar. Multe
suflete scumpe au c zut prad acestei în el torii. Pe de o parte trebuie s le comp timim, iar pe
de alt parte s m rturisim clar, c numai o imagine cu totul gre it despre p cat i despre adev r
poate s fac loc unor astfel de concep ii.
Numai despre Unul s-a putut spune cu adev rat: »În El nu este p cat« (1 Ioan 3, 5). În to i
ceilal i, f r nici o excep ie, este prezent p catul. Natura veche este înc prezent , i dac noi
prin Duhul lui Dumnezeu nu o inem cu totul sub puterea mor ii lui Hristos, ea se va manifesta
foarte curând. Aici este vorba de o laud gre it , carnal . Toate frazele care încep cu »dac
zicem« arat spre r spândirea r ului printre cei care m rturisesc c sunt cre tini. Ele au principial
ca premis r t cirile pricinuite de specula ii omene ti. »Dac zicem c n-avem p cat, ne în el m
singuri, i adev rul nu este în noi.« Aceast form de exprimare t ioas pare s fie îndoielnic ,
c ace ti în ela i ar putea s fie cre tini. Dar cuvintele »adev rul nu este în noi« par s însemne
altceva, decât c noi nu cunoa tem nicidecum adev rul. F r îndoial se poate presupune despre
fiecare credincios, c prin înv tur divin el cunoa te adev rul. Specificul felului de exprimare
folosit aici l mure te c în elarea de sine const în aceea, c noi nu posed m adev rul locuind în
noi. Noi nu trebuie numai s credem adev rul i s -l posed m în exterior, ci s -l avem »în noi«.
Desigur sunt oameni care sus in teoria lipsei p catului, i cu toate acestea sunt credincio i. Ei
cred probabil, c ei niciodat nu vor ceda p catului; dar chiar i o asemenea afirma ie este o
arogan . Prin aceasta ei dovedesc cel pu in, c au o p rere foarte înalt despre ei în i i, în timp
ce credincio ii spirituali sunt departe de a sim i a a ceva, sau de a vorbi în felul acesta.
În versetul 9 apostolul a eaz pe credincios prin c l uzirea Duhului Sfânt pe un cu totul alt
fundament. »Dac ne m rturisim p catele, El este credincios i drept, ca s ne ierte p catele.«
Cum putem s ne a tept m la judecarea de sine i la m rturisire, »dac zicem c n-avem p cat«?
Într-o astfel de stare nu este loc, i nici nevoie, pentru acestea. Iluzia cu privire la propria
des vâr ire exercit influen distrug toare asupra sufletului. Dar în acest verset nu se spune:
»dac zicem«. M rturisirea p catelor este o dovad a realit ii vii, tot a a cum este umblarea în
lumin , p rt ia unii cu al ii i cur irea de orice p cat prin sânge. De aceea aici lipsesc
cuvintele: »dac zicem«. Adev ra ii cre tinii nu fac expozi ie din pozi ia lor în Hristos, ci ei o
savureaz . Hristos tr ie te în ei, i deoarece ei sunt n scu i din nou prin cuvântul adev rului, ei
practic adev rul. Adev rul este în ei. Aceasta este chemarea noastr adev rat , a tuturor celor
care Îl posed cu adev rat ca lumin a noastr , via a noastr i adev r.
Cre tinul este caracterizat aici de o cu totul alt atitudine. »Dac ne m rturisim p catele, El
este credincios i drept, ca s ne ierte p catele i s ne cur easc de orice nelegiuire.« Dac am
fost birui i de p cat, atunci trebuie s m rturisim. Aceasta este valabil atât atunci când ne-am
c ci el nu are nici un întemeietor religios, nu exist nici comunit i religioase, nu au scrieri sfinte, nici institu ii, nu
cunoa te nici ritualuri sau dogme.
Pelagianismul (de la c lug rul Pelagius ca. 418) în sensul lui original este credin a, c p catul mo tenit nu poate
s strice natura omeneasc , i c voin a muritoare este în stare s diferen ieze între bine i r u f r ajutorul divin. El
vede rolul Domnului Isus Hristos ca un exemplu bun pentru oameni (fiind contrariul exemplului r u al lui Adam).
De aceea omul are influen deplin asupra mântuirii sufletului, i prin aceasta i responsabilitatea deplin . De aceea
harul lui Dumnezeu are un rol secundar i este numai o complectare la voin a omului. (n. tr.)
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întors la Domnul, cât i dup aceea pentru restul vie ii noastre, ori de câte ori starea noastr
necesit aceasta. C ci Dumnezeul nostru nu poate s tolereze p catul. Noi nu putem s -l
ascundem, ci trebuie s -l m rturisim lui Dumnezeu, i, când este necesar sau oportun, oamenilor.
În felul acesta voin a proprie mândr este frânt , i harul cauzeaz , ca noi s renun m înaintea
oamenilor la onoarea proprie mizer . Ne gândim numai la glorificarea Numelui lui Hristos, pe
care Îl purt m. Ce este numele nostru în compara ie cu Numele S u? Când de aceea ne
m rturisim p catele, El este credincios i drept, ca s ne ierte. Ce cuvânt încurajator este acesta;
i el este adev rat din clipa când ne-am întors la Dumnezeu! i aici este vorba de un principiu,
care nu este limitat în timp, ca i în alte cazuri asem n toare. Este un principiu primordial i
incontestabil pentru cre tin, care domin întreaga sa umblare nou , de la început i pân la
sfâr it, i care trebuie p strat de el ca o realitate vie.
Se cuvenea ca odinioar s venim la Dumnezeu cu tot r ul nostru, atunci când st team înaintea
Lui în praf, ca pierdu i. El r mâne permanent Dumnezeul oric rui har, în orice necaz ne-am
putea noi afla. »Dac ne m rturisim p catele, El este credincios i drept ca s ne ierte i s ne
cur easc « - nu numai de orice p cat, ci - »de orice nelegiuire«. Necur ia, rezultatul trist al
p catului, este de a a fel, c face sufletul s fie nesincer, când ea este ascuns , a a cum a f cut
Adam. Cine î i ascunde în interiorul lui, acela se îndep rteaz tot mai mult de Dumnezeu.
Singurul lucru corect este s te încredin ezi Lui i s m rturise ti p catele, stând la picioarele
Lui. Aceasta este valabil pentru tot drumul nostru, dac am recunoscut pe Dumnezeu ca Tat al
nostru. Tat l nostru, în c ile Lui de domnie, este credincios i drept fa de cel care crede, tot a a
cum este în îndurarea Lui fa de cel care a aflat pentru prima dat iertarea p catelor sale. Acesta
este i în elesul rug ciunii pentru iertarea p catelor din a a numita rug ciune „Tat l nostru”. Ea
nu se refer a a de mult la întoarcerea la Dumnezeu a celui necredincios, ci în primul rând la
nevoia zilnic a ucenicilor, a a cum sunt i toate celelalte înv turi, pe care Domnul le-a dat în
predica de pe munte. Este important s lu m seama, c Domnul atunci în nici un caz nu a vestit
Evanghelia, ca s câ tige suflete pentru Dumnezeu. Când un credincios p c tuie te (Ioan 15, 110; 1 Petru 1, 14-17), atunci Tat l se ocup de el în domnia Lui moral asupra sufletelor noastre.
El ia seama la lucrurile cele mai neînsemnate din umblarea noastr , deoarece noi suntem copiii
Lui i ucenicii lui Hristos. Dragostea i onoarea Sa, harul S u i adev rul S u sunt lovite de
acestea. Noi suntem i vom fi mereu cur i i prin Cuvânt. Aceast cur ire se refer nu numai la
p cate, ci i la urm rile lor, la orice nelegiuire i orice incorectitudine, care iau na tere ca urm ri
naturale ale p catului.
Ajungem acum la al treilea, i ultimul verset, care începe cu cuvintele »dac zicem«, i care
con ine cele mai impertinente afirma i, în compara ie cu cele anterioare. »Dac zicem c n-am
p c tuit, Îl facem mincinos, i Cuvântul lui nu este în noi« (versetul 10). Aici sunt descri i
oameni, care au dec zut atât de mult, c îndr znesc s se ridice împotriva lui Dumnezeu f când
afirma ii lipsite de orice fundament. Niciunde nu se dezvolt cu a a succes astfel de înv turi
gre ite, ca în cre tin tatea cu numele. C ci stricarea a ceea ce este cel mai bun este cea mai rea
stric ciune. Nici m car între iudei nu a existat o arogan de felul acesta, cu toate c ei aveau
multe tradi ii gre ite, prin care Dumnezeu i ei în i i erau dezonora i. Dar cre tin tatea este ser
a nenum rate r t ciri i fabule, care se r spândesc mereu i provoc mânia lui Dumnezeu.
Ultima afirma ie »Dac zicem ...« reprezint una din înv turile murdare, care se încheie cu
gnosticismul. Deja apostolul Pavel a aten ionat mai înainte în privin a aceasta. Evolu ia rea
tocmai începuse s se desf oare i dup moartea apostolului s-a dezvoltat repede i cu putere.
Aceste specula ii nejustificate i p c toase ale duhului omenesc cu privire la lucrurile divine
zguduie fundamentele morale ale cre tinismului. Toate înv turile gre ite intesc în aceast
direc ie i prin aceasta se tr deaz singure. Ele sl besc nu numai fundamentul responsabilit ii
cre tine, ci o neag i o distrug complet.
Vreau aici s remarc, c morala tuturor filozofilor vechi i moderni st inevitabil pe un
fundament labil. Ei nu au în eles adev rul, c orice raport de rela ii este legat cu anumite
obliga ii, i aceasta în mod cu totul deosebit când este vorba de rela iile cu Dumnezeu. În
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privin a aceasta fac aceea i gre eal fatal ca i p gânii, care nu cuno teau pe Dumnezeu i nici
nu tiau nimic despre vreo rela ie cu El i cu Fiul S u. Cre tinii cu numele (despre care este
vorba în versetul 10) se f ceau mult mai vinova i, deoarece ei au negat credin a lor de mai
înainte, a a c nu a mai r mas nici un loc pentru harul divin în Hristos. »Dac zicem c n-am
p c tuit ...!« Ce întuneric trebuie s fi domnit în sufletele lor! Cum s-a transformat lumina în ei
în întuneric! Ce întuneric putea s fie mai mare, sau mai lipsit de speran ? Noi îl tr im i ast zi,
i din p cate nu rareori.
Trebuie s avem mereu înaintea ochilor, c anticri tii au avut odinioar locul lor în interiorul
Adun rii i au fost recunoscu i în familia lui Dumnezeu, atâta timp cât apostolul a tr it. »Ei au
ie it din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai no trii. C ci dac ar fi fost dintre ai no tri, ar fi
r mas cu noi; ci au ie it, ca s se arate c nu to i sunt dintre ai no tri« (capitolul 2, versetul 19).
Chiar dac cei numi i în versetul 10 nu erau anticri ti, ei erau totu i du mani ai adev rului, care
se în elau singuri. Ultimii numi i sunt cei mai r i, c ci este un semn al desconsider rii
Cuvântului lui Dumnezeu, dac se afirm , c noi nu am p c tuit. Este destul de r u s spui, c
acum noi ca cre tini nu avem nici un p cat. Afirma ia c noi nu am p c tuit niciodat contrazice
m rturia lui Dumnezeu despre om atât în Vechiul Testament cât i în Noul Testament, i prin
aceasta Dumnezeu este f cut, cu neru inare, mincinos. Din când în când întâlnim astfel de
oameni în cre tinism – mul umiri fie aduse lui Dumnezeu, numai rareori -, care neag , c exist
p cat. Acela i lucru fac i pantei tii, afirmând c sunt o parte a divinit ii, i cum ar putea
Dumnezeu s p c tuiasc ?
O astfel de afirma ie este desigur o filozofie gre it i degenerat . Dar întrebarea îngrijor toare
pentru cre tin i îngrozitoare în ochii lui Dumnezeu este: Cum este posibil ca cineva, care
odinioar a m rturisit pe Fiul lui Dumnezeu ca Mântuitor al lui i iertarea p catelor prin sângele
S u, s poat c dea atât de adânc, ca s conteste total, c a p c tuit cândva? »Dac zicem c nam p c tuit, Îl facem mincinos, i adev rul nu este în noi.« Au uitat ce au m rturisit când s-au
îndep rtat de iudaismul lipsit de putere sau de cei ce nu sunt dumnezei ai p gânilor? Cel mai
grav a fost îns , c ei f ceau pe Dumnezeu mincinos! Este destul de grav, când, inând seama de
lumina care ar trebui s ne descopere, „ne în el m singuri”. Dar aceasta este un lucru neînsemnat
fa de încercarea de a face pe Dumnezeu mincinos! Aceasta este o blasfemie direct , un atac
îndr zne la adresa onoarei sublime, a veridicit ii i sfin eniei lui Dumnezeu. »Dac zicem c nu
am p c tuit, Îl facem mincinos, i Cuvântul lui nu este în noi.«
Ace ti oameni nu leap d numai »adev rul« (ceea ce de fapt este acela i lucru), ci în mod
direct „Cuvântul” S u clar, care niciodat nu a fost primit în inimile lor. Dac Cuvântul Lui
locuie te în noi, atunci vom m rturisi cu pl cere i smerenie, când am p c tuit. Tot a a va face i
Israel în zilele care vor veni, când »tot Israelul va fi mântuit« i tot p mântul va chiui de bucurie.
i care va fi situa ia cu noi, cei care apar inem lui Hristos cel glorificat? Ce au spus buzele
noastre, când am venit din întuneric la lumin ? Erau cuvintele de neuitat ale tuturor sufletelor cu
adev rat poc ite, de la începutul drumului lor: »Am p c tuit!« Dar aici apostolul a trebuit dup
zeci de ani de la revelarea harului i adev rului prin Hristos, i dup ce m rturia cre tin a
d inuit deja de mult timp, s atrag serios aten ia cu privire la r ul care p trunsese. Originea lui
nu era în iudaism sau în p gânism, ci în cre tin tatea cu numele din acele zile – ca i în zilele
noastre! Atunci, ca i acum, m rturia s-a îndep rtat de realitate i era aproape de dec dere.
»Dac zicem c n-am p c tuit, Îl facem mincinos, i Cuvântul Lui nu este în noi.«
Vreau aici s s spun ceva împotriva r t cirii sus inut , printre al ii, de puritani, care aplic
locul din Isaia 50, 10 la cre tini. Acest loc este în contradic ie direct cu primele »dac zicem«
din versetele 6 i 7. Aceast interpretare este împ rt it , printre al ii, de o grup de calvini ti i
este con inut în scrierile unui teolog vechi, cunoscut: „Copil al luminii în umblarea în
întuneric”. Nu trebuie s presupunem, c prin aceasta scriitorul voia s contrazic locul din
epistola lui Ioan. Nu-mi amintesc c el se refer la apostol. Probabil el nu i-a dat seama de
confuzia care a creat-o prin folosirea locului din Isaia. Acest puritan s-a gândit la acele suflete
din interiorul cre tinismului degenerat de mul i ani, la aceia, care cu toate c sunt cre tini
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adev ra i, nu au o pace statornic . Ceea ce ei aveau odinioar , au pierdut din diferite motive, în
mod deosebit din cauz c ei c utau pacea în ei în i i, care se g se te numai în Hristos i în
lucrarea Lui pentru noi. Aceast lips în siguran a mântuirii a condus la interpretarea, c un copil
al luminii ar putea s umble în întuneric. Prin aceasta cuvintelor „lumin ” i „întuneric” li se
ofer un sens, care nu se g se te nici la apostolul Ioan i nici la Isaia. Niciunul din ei nu se refer
la cazul contradictoriu, dar care din p cate se întâlne te des, c un credincios ofer loc
necredin ei, în loc s condamne aceast necredin ca fiind p cat împotriva m rturiei Duhului
Sfânt, a lucr rii Mântuitorului i a voii Tat lui. Astfel de suflete nu au primit niciodat cu
adev rat Cuvântul adev rului, Evanghelia. Acesta este primul pas, care le lipse te lor, ca s nu
mai vorbim de toate celelalte, pe care ei de altfel le m rturisesc. Dac ei vin cu adev rat cu
p catele lor la Dumnezeu, atunci El le va oferi cu adev rat harul S u i mântuirea Sa.
Profetul Isaia nu vorbe te în locul citat despre cre tini, ci despre r m i a credincioas a lui
Israel din viitor. Ea st în opozi ie cu mul imea dec zut a poporului Israel, care potrivit cu
versetul 11 va pieri. »Cine dintre voi se teme de Domnul, s asculte glasul Robului S u! Cine
umbl în întuneric i n-are lumin , s se încread în Numele Domnului, i s se bizuie pe
Dumnezeul lui!« Este posibil ca profetul iudaic i apostolul cre tin s nu fi folosit în acela i sens
expresiile »întuneric« i »lumin «. Profetul le folose te cu privire la acele împrejur ri
îngrozitoare din viitor, când va avea loc pedepsirea p catelor poporului, i nu numai a slujirii lui
la idoli, ci – ceea ce este mult mai grav – i a lep d rii lui Mesia al lor. Cei evlavio i vor avea
parte de suferin e îngrozitoare, fie c vor avea parte de moartea de martir, fie c vor fi salva i din
ele. Lor nu le va str luci nici o lumin , dar ei vor a tepta pe Eliberatorul lor, care va nimici pe
du manii din interior i din afar . Apostolul, dimpotriv , trateaz un adev r cre tin, expresia
naturii ve nice a lui Dumnezeu în copiii S i, i prin aceasta dep e te cu mult aspectele
profetice sau caracteristicile unei anumite perioade de timp. Cre tinul nu umbl întotdeauna
corespunz tor luminii, dar este totdeauna în lumin , el se afl , ca i Dumnezeu Însu i, în lumina
revelat prin Hristos. Acesta este caracterul moral al naturii noi, al naturii lui Dumnezeu, care
este Lumin i în care nu este nici un întuneric. Cre tinul are într-adev r înc natura veche în el,
dar el a fost eliberat, atunci când a murit cu Hristos, ca acum prin har s nu-i mai cedeze. El
poate s condamne ceea ce Dumnezeu a judecat în Hristos pe cruce, cu toate c pentru aceasta El
a trebuit s pl teasc cel mai mare pre . Noi posed m realmente o mântuire des vâr it , nu
numai de p cate, ci i de p cat. Noi am fost îndrept i i de r d cinile rele (Romani 6, 7), precum
i de roadele rele (Romani 5, 1).
Apostolul Pavel a avut misiunea s scrie despre aceast îndrept ire dubl , care pân acum nu a
fost corect în eleas de nici o teologie. Apostolul Ioan, dimpotriv , descrie via a ve nic , natura
noastr nou i divin , mai detaliat decât to i ceilal i. El prezint autenticitatea acestei vie i noi în
cre tinul adev rat în contrast cu umblarea prozeli ilor fal i, care prin umblarea lor t g duiesc
i adev rul. A vorbi despre p rt ia cu Dumnezeu, în timp ce se umbl în
aceast via
întunericul crea iei dec zute este o minciun vie sau mai corect spus „ucig toare”. Cre tinul
adev rat poate spune prin credin , f r arogan , c de la început el a p r sit întunericul i
umbl în lumin .
»Eu sunt Lumina lumii« (Israel nu putea niciodat spune aceasta despre sine), »cine M
urmeaz pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vie ii« (Ioan 8, 12). Credinciosul
poate din neaten ie s fac un pas gre it, s cedeze voin ei proprii sau s fie cople it de poftele i
gândurile firii p mânte ti. Toate aceste lucruri sunt p c toase i incompatibile cu Lumina. Oricât
de gravi ar fi ace ti pa i gre i i, dragostea lui Dumnezeu revelat în Hristos, care ne-a dat iertare,
nou , du manilor, i ne-a salvat, pe noi, pierdu ii, este gata s ne ofere harul restaurator, a a cum
vom vedea în capitolul urm tor. Niciodat într-un astfel de caz nu se spune, c noi „umbl m în
întuneric”. Dac filia iunea copiilor no tri nu poate niciodat s fie anulat prin gre elile lor, cu
cât mai pu in rela ia noastr cu Dumnezeu! Cine umbl în întuneric, a a cum scrie apostolul,
minte i nu practic adev rul. El nu are nici via , nici lumin , i trebuie trezit i adus la via . La
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cre tinul care a gre it, dimpotriv , printr-o m rturisire sincer se reface p rt ia întrerupt . În loc
s mearg lipsit de lumin , lumina aceasta serve te ca el s se smereasc adânc de gre eala sa.
Versetul 7 arat clar i precis fundamentul pe care st prin har orice cre tin adev rat.
»Dar dac umbl m în lumin , dup cum El Însu i este în lumin «, acesta este semnul
caracteristic al oricui a fost scos din întuneric. Prin faptul c recunoa tem natura divin în fratele,
»avem p rt ie unii cu al ii«. Via a divin devine activ cu privire la fra ii no trii, în timp ce
prima parte a versetului se refer la umblarea noastr înaintea lui Dumnezeu. Dup aceea
urmeaz fundamentul pre ios i sprijinul pentru ambele aspecte ale umbl rii noastre. Este un
privilegiu i totodat o necesitate, ca »sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne cur e te de orice
p cat«. F r acest fapt nu putem nici s primim i nici s r mânem p zi i în partea minunat , pe
care o posed orice cre tin. Ea este fundamentul pe care st orice cre tin adev rat.
Cine vrea s vad în ultima propozi ie a versetului 7 numai grija divin pentru gre elile
noastre, a a cum deseori are loc, nu în elege sensul ei adânc i contextul în care st .
Ea este rupt din contextul ei adev rat i este confundat cu drumul divin de restabilire
prezentat în 1 Ioan 2, 1-2. O astfel de interpretare este periculoas în orice privin . Versetul 7
prezint o sintez a pozi iei cre tine generale. Dac o citim, a a cum este scris , ea spune exact
contrariul a ceea ce vreau unii s fac din ea. C ci atunci ar trebui mai degrab s sune a a:
„Dac nu umbl m în lumin ..., i nu avem p rt ie unii cu al ii, sângele lui Isus Hristos ne
cur e te de p catul acesta sau acela.” Dar un asemenea sens este în contradic ie v dit cu
în elesul adev rat: o descriere abstract a privilegilor cre tine comune. Numai în elesul acesta se
potrive te în context. Prin aceasta privilegile cre tine minunate i des vâr ite sunt puse fa în
fa cu diversele forme ale m rturisirii false, care dezonoreaz Numele, se abat de la adev r i
conduc la pierzarea ve nic . C ile lui Dumnezeu de restaurare a credincio ilor c zu i sunt
prezentate în alte locuri i în alt fel.
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