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1 Ioan – capitolul 2 

 

1 Ioan 2, 12-13 

Membrii familiei lui Dumnezeu 

 
   Tratarea semnelor caracteristice, dup� care se poate verifica dac� via�a ve�nic� �i p�rt��ia cu 
Tat�l �i cu Fiul este realitate la cineva, este întrerupt� aici. În mod v�dit scriitorul reia la versetul 
28 al acestui capitol tema sub o form� schimbat�. Cele spuse acolo poart� în principal acela�i 
caracter ca �i în sec�iunea din capitolul 2, versetele 3 pân� la 11, care se ocup� cu dou� principii 
mari, care diferen�iaz� pe orice cre�tin adev�rat de celelalte persoane. Primul este, a�a cum am 
v�zut, ascultarea, �i al doilea este dragostea, ambele sunt importante �i de nelipsit. Ele nu se 
compar� între ele, numai dac� ascult�rii i se ofer� locul întâi, a�a cum i se cuvine, deoarece aici 
este vorba de ascultarea de Dumnezeu, �i El trebuie s� aibe, �i are întâietatea în toate lucrurile. 
Dragostea, despre care se vorbe�te aici, nu este dragostea lui Dumnezeu, ci dragostea fa�� de 
fra�i. Cu toate c� aceast� dragoste este unul din principiile de baz� ale cre�tinismului, �i lipsa ei 
este fatal� pentru m�rturia unui cre�tin, ascultarea de Dumnezeu are prioritate absolut� fa�� de 
dragostea pentru fra�ii no�trii. În anumite împrejur�rii ea poate influen�a esen�ial preten�iile 
dragostei. Ambele – ascultarea �i dragostea – î�i au începutul în acela�i moment, �i anume de 
îndat� ce cineva a primit via�a ve�nic� prin credin�a în Domnul Isus. Începând din acest moment 
nu mai tr�ie�te vechiul „eu”, ci Hristos tr�ie�te în mine, �i aceasta este valabil pentru orice 
credincios, f�r� excep�ie.  
   Aici Cuvântul se îndreapt�, în continuarea versetului introductiv 12, spre treptele de cre�tere 
spiritual� care exist� între credincio�i. Aceast� tem� este tratat� de la versetul 13 �i pân� la 
sfâr�itul versetului 27. Mai întâi îns� apostolul a�eaz� pe to�i credincio�ii pe un fundament 
comun, spunând: »V� scriu, copiilor ...« Prin aceasta preg�te�te cu grij� drumul pentru gândurile 
care urmeaz�. El se adreseaz� tuturor la un loc �i inten�ionat le pune înaintea ochilor privilegiul 
lor comun, ca introducere la tratarea grupelor diferite de credincio�i, care exist� ca urmare a 
maturiz�rii lor spirituale diferite. C�ci cu toate c� Cuvântul lui Dumnezeu este acum complet �i 
în Hristos, care este absolut des�vâr�it, nu poate s� existe o dezvoltare, la cel credincios poate s� 
fie, �i trebuie s� fie o cre�tere în cunoa�terea lui Dumnezeu. Înainte ca scriitorul s� se ocupe de 
diferen�ele esen�iale dintre cre�tini, prin Duhul harului arat� fundamentele necesare, pe care ne 
a�eaz� credin�a în Evanghelie. Privi�i pe acest fundament, noi to�i suntem egali, �i anume 
începând din prima clip� când am crezut în Hristos. Desigur este pre�ios �i interesant s� vedem, 
care este primul pas, pe care Scriptura îl arat�, pe care credinciosul îl are de f�cut, când a primit 
via�a �i sufletul lui a primit principiile ascult�rii �i dragostei, care sunt esen�iale �i de nedesp�r�it 
legate cu via�a. Cine, dintre cei care cunosc pe Domnul Isus, s-ar putea îndoi, c� El a fost 
permanent ascult�tor �i totdeauna a umblat în dragoste? Principial cre�tinul nu poate fi desp�r�it 
de Hristos, c�ci el este un duh cu Domnul. El Îi datoreaz� Lui totul, �i Hristos este totul pentru el, 
a�a cum El este totul �i în to�i (Coloseni 3, 11). 
   Exist� un privilegiu deosebit de important, pe care cre�tinii trebuie s�-l cunoasc� �i s�-l 
savureze de la început. Probabil c� nu totdeauna este a�a, �i aceasta are diferite cauze, cu toate c� 
Evanghelia asigur� pe cel ce crede, da, imediat �i pe deplin, de iertarea p�catelor prin credin�a în 
Hristos �i în lucrarea Sa. Dar mul�i sfin�i e�ueaz� în acest punct, a�a cum �tim foarte bine, �i �tim 
chiar de mult, da, se poate spune, de când apostolii nu mai sunt pe p�mânt. Harul lui Dumnezeu 
aduc�tor de mântuire a c�zut sub influen�a min�ii omene�ti, �i prin aceasta sub un duh legalist. 
Chiar �i iertarea deplin� a p�catelor a fost atenuat� �i treptat a fost f�cut� �inta final� a vie�ii 
cre�tine, în loc s� fie punctul de plecare al ei. Înv���tura gre�it� a Galatenilor s-a r�spândit în 
scurt timp în m�rturisirea cre�tin�, cu toate c� Epistola c�tre Galateni a scos-o în eviden�� �i a 
comb�tut-o. Evanghelia a fost subordonat� Legii, care totdeauna prezint� via�a ca ceva pentru 
care noi trebuie s� lucr�m, ca s� ob�inem �i s� p�str�m binecuvânt�rile. Pe acest fundament se 
cade înapoi la iudaism, deoarece s-a p�r�sit harul deosebit al Evangheliei. C�ci tocmai în aceasta 
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const� vestea bun� a lui Dumnezeu, c� credinciosul este pus chiar de la început sub harul divin, 
care pe baza credin�ei îi d�ruie�te atât via�a în Hristos cât �i isp��irea f�cut� de El pentru p�cate. 
Chiar dac� nu este posibil s� se nimiceasc� via�a, ac�iunea �i savurarea vie�ii poate fi 
prejudiciat�. Aceasta are loc prin r�t�cirea, care d� la o parte sau acoper� iertarea p�catelor, 
f�cându-l pe om s�-�i ob�in� singur iertarea. Din aceasta se nasc suspine, îndoial� �i team�, 
deoarece nu le reu�e�te. Întrebarea: „Sunt eu al Lui, sau nu sunt?” este ru�inoas� pentru un 
cre�tin �i nedemn� de Domnul. În mod ciudat, acest punct de vedere este sus�inut �i de cre�tini 
serio�i. Este surprinz�tor, c� nu numai „arminienii” se �in strâns de aceast� nesiguran��, ci chiar 
�i cei mai severi calvini�ti. Unii merg a�a de departe, c� afirm�: „Dac� tu însu�i nu e�ti în 
nesiguran�� cu privire la tine însu�i, atunci eu m� îndoiesc de tine.” Poate s� existe o interpretare 
în înv���tur� mai extrem� �i mai meschin�? Un catolic aproape c� nu poate s� fie mai întunecat 
în expunerile de idei decât ace�tia. Exist� „super-calvini�ti”, care sunt prin�i total în propria lor 
verificare �i condamn� pe to�i ceilal�i, numai pe ei nu se condamn�. Dac� s-ar condamna singuri, 
ar primi putere s� se bazeze pe deplin pe harul Domnului Isus �i prin savurarea bun�t��ii bogate a 
lui Dumnezeu în Hristos Isus nu se vor mai gândi la ei în�i�i. 
   Nimic altceva nu înt�re�te a�a de mult sufletul sub c�l�uzirea Duhului Sfânt, ca harul lui 
Dumnezeu. Iertarea p�catelor noastre ne-a asigurat-o Domnul Isus prin sângele S�u, care ne 
cur��e�te de orice p�cat. Evanghelia veste�te aceast� realitate oric�rui om, pentru ca el s-o 
primeasc� prin credin��. Chiar �i cei mai mari p�c�to�i de pe p�mânt pot acum fi chema�i cu 
deplin� împuternicire în adev�r, cu seriozitate, dragoste �i perseveren��, s� cread� în Hristos �i 
sângele Lui scump, ca s� primeasc� iertarea p�catelor. Scriptura adevere�te, c� iertarea este dat� 
pe baza lucr�rii lui Hristos, nu numai potrivit cu harul lui Dumnezeu, ci �i în concordan�� cu 
dreptatea Sa. �i totu�i exist� realmente mul�i cre�tini, care cred în Domnul Isus, dar nu pot 
în�elege, c� pe baza lucr�rii Sale la cruce au dreptul la iertarea prezent� �i deplin�. Ei cred în El, 
dar pun p�catele lor între Hristos �i ei. Pe lâng� aceasta îi chinuie foarte mult gândul cu privire la 
p�catul care locuie�te în ei. Aceasta din urm� o putem în�elege; p�catul în carne creaz� 
credincio�ilor probleme mari înainte de mântuire, �i dup� mântuire. Cu toate c� ei sunt cu 
adev�rat întor�i la Dumnezeu, ei constat� prin experien��, c� r�ul locuie�te în ei mult mai adânc, 
decât ei �i-au dat vreodat� seama. 
   Ace�ti credincio�i sunt surprin�i, c� abia a�a de târziu cu durere devin con�tien�i de aceasta. 
Dar este lumina vie�ii, care lucreaz� în sufletele lor �i le pune înaintea ochilor eul propriu, care 
este o parte esen�ial� a naturii lor vechi. Prin har, dup� m�sura maturiz�rii lui, sufletul ajunge la 
cuno�tin�a, c� nu numai omul nou este prezent, despre care au presupus, c� numai el locuie�te în 
ei, ci �i omul vechi exist� înc�, �i chiar foarte viu. El vrea permanent s� se impun�, �i de aceea 
prin credin�� trebuie �inut pe locul mor�ii lui, la crucea lui Hristos, unde Dumnezeu l-a 
condamnat. Numai moartea Sa a putut s� lichideze în chip des�vâr�it pe omul vechi. Când este 
vorba de sângele isp��itor al lui Hristos, atunci de cele mai multe ori ne gândim la p�catele 
noastre, sau la vina noastr�. Dar jertfa lui Hristos se extinde mult mai departe decât numai la 
faptele p�c�toase. La cruce a fost judecat �i felul de gândire al c�rnii (al firii p�mânte�ti). 
Dumnezeu a condamnat acolo p�catul din carne, prin jertfa, care a avut loc nu numai pentru 
p�cate, ci �i pentru p�catul care locuie�te în om. Aceasta se înva�� nu numai prin credin��, ci se 
poate în�elege �i prin experien��. 
   Mul�i, probabil to�i cre�tinii sunt �oca�i dup� întoarcerea lor la Dumnezeu, când, dup� ce au 
crezut în Hristos, constat� existen�a p�catului care locuie�te în ei. În marea lor bucurie fa�� de 
Mântuitorul des�vâr�it ei nu în�eleg, c� toate p�catele lor au fost pe deplin nimicite, �i totu�i apoi 
trebuie s� constate prezen�a r�ului în ei, care pân� atunci nu le-a creat probleme. Dar dac� jertfa 
lui Hristos nu este suficient� pentru aceasta, ce se mai poate atunci face? Ce poate s� lichideze 
definitiv cu p�catul? În epistola c�tre Evrei se face a analiz� detaliat� a lucr�rii lui Hristos. 
Punctul principal în aceasta este, c� exist� numai un Salvator divin �i numai o singur� jertf� 
eficient�; dac� ar fi fost necesar mai mult, atunci Hristos ar fi trebuit s� sufere de mai multe ori. 
Dar aceasta ar t�g�dui adev�rul cu privire la crucea lui Hristos, ar nimici lucrarea Acestuia care a 
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murit odat� pentru totdeauna. Se spune: »Moartea nu mai are nici o st�pânire asupra Lui« 
(Romani 6, 9). P�catul nu a st�pânit niciodat� asupra Lui. 
   Îns� p�catul care locuie�te în noi, chiar �i dup� ce am crezut, a trebuit condamnat la crucea lui 
Hristos. Dumnezeu a trebuit s�-l judece, �i aceasta a avut loc în moartea lui Hristos. Focul 
judec��ii a trebuit în jertfa pentru p�cat s� mistuie p�catul înaintea lui Dumnezeu, a�a cum arat� 
tabloul bine cunoscut din Vechiul Testament. În Noul Testament ne este dezv�luit tot adev�rul 
despre ceea ce în Vechiul Testament era prezentat par�ial simbolic. În Hristos �i în lucrarea Sa 
sunt împlinite într-o m�sur� mult mai mare, decât puteau s� arate aceste tablouri, toate aceste 
tablouri. 
   Apostolul prezint� aceast� realitate binecuvântat� a iert�rii depline a p�catelor ca motiv pentru 
care el scrie aceast� scrisoare, dar, plecând de la aceasta, are mult mai mult de spus. Nu este 
singurul lui motiv, dar este un prilej ca s� le scrie. Noi putem s� ad�ug�m, c� acest motiv ne este 
p�strat cu toate foloasele care rezult� din el. Întreaga înv���tur� cre�tin� �i orice înv���tur� dat� 
credincio�ilor se bazeaz� pe fundamentul, c� noi prin har avem iertarea p�catelor. Noi nu ne vom 
g�si pe adev�ratul fundament cre�tin, atâta timp cât nu vom accepta comunicarea din partea lui 
Dumnezeu, c� p�catele ne sunt iertate în Hristos. »V� scriu, copiilor, fiindc� p�catele v� sunt 
iertate pentru Numele Lui.« În expresia »copiilor«, apostolul include întreaga familie a lui 
Dumnezeu, despre care el în continuare mai are ceva de spus. Cât de clar �i de simplu este îns� 
con�inutul versetului 12! Pentru început nu este nimic necesar, pentru a fi pe deplin binecuvântat, 
decât aceast� cunoa�tere personal�. Pentru cre�tin este valabil, s� înceap� ziua cu aceast� 
certitudine aduc�toare de mângâiere, s� tr�iasc� ziua cu ea, �i s� încheie ziua cu ea. C�ci este o 
realitate de nezguduit, c� p�catele ne sunt iertate din pricina Numelui S�u. Nu este nici un 
fundament pentru teama jalnic�, c� ceva ar putea s� fi r�mas nesigur sau în întuneric. Vestea 
bun�, pe care am auzit-o în starea noastr� de pierzare, confirm� clar �i precis, c� Dumnezeu ne-a 
iertat p�catele pe baza credin�ei. De aceea ar fi o degradare a Evangheliei, precum �i o mare 
dezonorare a Domnului Isus, s� ne îndoim de aceasta. O astfel de gândire anuleaz� evident 
cuvintele clare ale lui Dumnezeu. Se poate spune mai clar, decât spune versetul 12? Nu este 
acest fundament neschimb�tor? Sau ne sunt date f�g�duin�e condi�ionate, limitate în timp, a�a 
cum avea Israel aflat sub Lege? 
   Deja în primele zile ale cre�tinismului apostolul Petru vestea iertarea p�catelor: »To�i prorocii 
m�rturisesc despre El, c� oricine crede în El, cap�t�, prin Numele Lui, iertarea p�catelor« 
(Faptele Apostolilor 10, 43). Dup� aceea a fost dat Duhul Sfânt tuturor p�gânilor, care au crezut, 
a�a cum a fost dat mai înainte credincio�ilor dintre Iudei. F�r� certitudinea iert�rii p�catelor nu se 
ob�ine aceast� pecete divin� (compar� cu Faptele Apostolilor 11, 17). Mai târziu apostolul Pavel 
a predicat exact acela�i lucru în sinagogile din Antiohia �i Pisidia: »S� �ti�i dar, fra�ilor, c� în El 
vi se veste�te iertarea p�catelor; �i oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de care n-a�i 
putut fi ierta�i prin Legea lui Moise« (Faptele Apostolilor 13, 38-39). Astfel, cei doi apostoli 
mari confirm� – apostolul circumciziei, ca �i apostolul na�iunilor – pe deplin acela�i lucru, pe 
care l-a scris ultimul apostol care a supravie�uit la sfâr�itul perioadei apostolice, ca s� vin� 
împotriva lucr�rii nimicitoare crescânde a ademenitorului. El nu a f�cut cunoscut credincio�ilor 
acest privilegiu, pentru ca ei s� afle, c� p�catele lor ar fi iertate din cauza Numelui S�u; el le-a 
scris aceast� scrisoare, deoarece p�catele le-au fost iertate. F�r� iertarea p�catelor ar lipsi premisa 
de baz� esen�ial� a cre�tinului, �i f�r� certitudinea l�untric� cu privire la iertarea p�catelor nu 
poate s� existe pace cu Dumnezeu. �i nici sufletul nu ar fi în stare s� primeasc� înv���turi divine 
mai adânci �i s� aib� foloase din ele. 
   Nici un „dac�” legat de anumite condi�ii nu se folose�te în acest loc. Cuvântul scurt „dac�” este 
foarte important în Scriptur�, �i acolo unde st� nu trebuie tratat cu neb�gare în seam�. Dar aici nu 
st�, c�ci prezen�a unui „dac�” în Evanghelie ar nimici caracterul, con�inutul �i scopul ei. 
Binecuvântarea mântuirii nu depinde de cel mântuit, ci de Mântuitor (oricare ar fi harul �i noua 
responsabilitate care înso�e�te mântuirea). Nimic nu este mai simplu ca acest adev�r, al c�rui 
con�inut este prezentat în cuvinte a�a de pu�ine, �i credin�a prime�te cu simplitate ce spune 
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Dumnezeu cu privire la el. El a f�cut tot ce este necesar, �i în privin�a aceasta S-a folosit nu 
numai de cei doi mari apostoli, Petru �i Pavel, ci �i de apostolul Ioan, a�a cum vedem. Adev�rul 
Evangheliei r�mâne acela�i pân� în »ceasul din urm�«, �i la sfâr�it este tot a�a de actual ca �i la 
început. A�a cum este el prezentat în Scriptur�, el nu poate fi câtu�i de pu�in atenuat prin 
dec�derea practic� a Adun�rii. �i nici prin dec�derea îngrozitoare pe care apostolul Pavel a 
vestit-o relativ devreme, care va veni înainte s� vin� Ziua Domnului cu judecata. Deja în una din 
primele lui scrisori, epistola a 2-a c�tre Tesaloniceni, a informat pe Tesaloniceni în privin�a 
aceasta; epistola întâia c�tre Tesaloniceni este prima epistol� pe care apostolul a scris-o. Ce-a de-
a doua epistol� c�tre Tesaloniceni a fost scris� la scurt timp dup� prima, probabil chiar în acela�i 
an. În aceast� epistol� este prorocit� cre�terea îngrozitoare a f�r�delegii, dec�derea de la adev�r, 
�i anume nici a iudeilor �i nici a p�gânilor, ci în mod trist a cre�tin�t��ii. Când va avea loc unirea 
general� pe t�râmul cre�tinismului, atunci cre�tin�tatea va purta acest caracter. Iudeii au fost deja 
r�zvr�ti�i, când au p�r�sit pe Dumnezeul p�rin�ilor lor în favoarea idolilor. Ei au încununat 
faptele lor cu lep�darea lui Mesia al lor, a Domnului Isus. Noi putem numi aceasta dec�derea lor, 
cu toate c� înainte de sfâr�itul acestei perioade ei vor avansa �i mai mult în rebeliunea lor. 
P�gânii au fost, din momentul când s-au îndreptat spre idolii lor fal�i, permanent într-o stare de 
dec�dere înaintea lui Dumnezeu. Dar cea dea-a doua scrisoare adresat� Tesalonicenilor dezv�luie 
realitatea îngrozitoare, c� la sfâr�itul perioadei de har, înainte s� vin� ziua Domnului, 
cre�tin�tatea îns��i se va afla în dec�dere. Ziarele, revistele �i alte publica�ii din timpul nostru 
con�in în edi�iile lor religioase �i lume�ti indicii clare despre dec�derea care va avea loc. Evolu�ia 
îndreptat� în aceast� direc�ie nu poate r�mâne ascuns�; ea se tr�deaz� singur� în aceste publica�ii. 
   „Critica înalt�”, a�a cum în mod gre�it este numit�, este mijlocul diavolului, ca s� arunce cu 
nisip în ochii oamenilor cu privire la Sfânta Scriptur�. Ce mai r�mâne atunci din Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru credin��? Dac� se t�g�duie�te, c� Sfânta Scriptur� este Cuvântul lui 
Dumnezeu, unde r�mâne atunci Adunarea, credinciosul sau p�c�tosul pierdut? Ce se va face cu 
Hristos, Domnul, sau cu m�rturia lui Dumnezeu cu privire la harul �i adev�rul S�u? Atunci 
credin�ei îi este luat orice fundament. Afirma�iile Bibliei sunt f�cute lucruri nesigure, explicându-
se, c� ea este mai mult cuvântul oamenilor decât Cuvântul lui Dumnezeu (s� ne gândim la 
împ�r�irea Pentateuhului în, printre altele, „jahvisti�e” �i „elohisti�e” elemente). Prin aceasta se 
pierde îns� totodat� dragostea �i harul salvator �i se ignoreaz� faptul c� Dumnezeu Însu�i a 
vegheat asupra Cuvântului S�u, �i a p�zit pe oamenii slabi, înclina�i spre a gre�i, care l-au scris, 
ca s� nu fac� nici o singur� gre�eal�. De aceea întreaga Scriptur�, a�a cum a fost ea inspirat� la 
început, este f�r� gre�eal�. De aceea ea era corespunz�toare cu voia Lui, �i apostolul Pavel în a 
doua sa scrisoare adresat� lui Timotei scoate în eviden�� cu toat� intensitatea aceast� inten�ie a 
lui Dumnezeu. Ea este ultima scrisoare a apostolului; sosise timpul pentru constatarea din  2 
Timotei 3, 16, unde apostolul spune, c� nu numai întreaga Sfânt� Scriptur� în sensul general, ci 
»toat�« sau »fiecare« Scriptur�, fiecare parte a Bibliei, a fost dat� de Dumnezeu prin inspira�ie. 
Fie în Vechiul Testament, fie în Noul Testament – fiecare parte din Scriptur�, fiecare p�rticic� 
este inspira�ie divin�. Pream�rit s� fie Dumnezeu, c� este a�a! Poate Dumnezeu s� mint�? Are El 
vreun motiv s�-I par� r�u de ceva, sau s�-�i schimbe gândirea? 
   Dar cât de mare este r�utatea oamenilor, �i în mod deosebit în mijlocul cre�tin�t��ii. Este 
zguduitor, s� vezi scepticismul necondamnat în toate denomina�iunile, mari �i mici. Niciunul din 
ei nu se poate sustrage influen�ei distrug�toare a scepticismului, care se g�se�te în mod deosebit 
la b�rba�ii lor conduc�tori, care dau tonul. 
   În versetul 12 avem deci privilegiul primordial �i de la sine în�eles, pe care trebuie s�-l posede 
orice cre�tin adev�rat. Nu este este vorba numai de faptul c� ai via�a, c�ci aceasta au posedat-o �i 
to�i credincio�ii Vechiului Testament. Dar niciunul din ei nu putea spune: „P�catele noastre sunt 
iertate din pricina Numelui S�u.” Hristos înc� nu venise �i de aceea nu a suferit înc�. Lucrarea de 
isp��ire nu a fost înc� înf�ptuit�, �i de aceea harul deplin nu putea înc� s� fie vestit. Acum îns� s-
a înf�ptuit totul, chiar �i cu privire la El, a�a c� El are împuternicirea s� judece vii �i mor�ii. De 
aceea se putea scrie: »V� scriu, copiilor, fiindc� p�catele v� sunt iertate pentru Numele Lui.« 
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Aceasta nu a fost posibil înainte de venirea Lui. Cuvintele »pentru Numele Lui« au însemn�tate 
decisiv�. Nici nu trebuie s� fie exprimat mai clar, cine este „El”; orice cre�tin în�elege imediat. 
Numele S�u st� pentru toate câte Dumnezeu le-a f�cut cunoscut cu privire la El �i lucrarea Sa, �i 
aceast� revela�ie f�cut� odinioar� despre adev�rul �i harul S�u r�mâne pentru totdeauna. Prin 
aceasta cuvintele »pentru Numele S�u« au o valoare deosebit� pentru timpul când El nu este de 
fa��. Ele includ în sine ceea ce Domnul a fost în umblarea Lui pe p�mânt �i ce a suferit �i a 
înf�ptuit, înainte ca s� p�r�seasc� lumea aceasta �i s� Se reîntoarc� la Tat�l. La rug�mintea Lui, 
dar �i de Tat�l trimis, a venit Duhul Sfânt aici jos, nu numai pentru a fi o binecuvântare bogat� 
pentru sfin�i, ci pentru glorificarea Domnului Isus �i pentru ca Evanghelia vestit� prin puterea 
Lui s� ajung� la to�i oamenii. To�i, f�r� nici o excep�ie, trebuie s� aud� r�sunetul Evangheliei. 
Mul�i oameni, în du�m�nia �i indiferen�a lor, refuz� s� aud�; dar aceasta este hot�rârea lor, 
pentru care vor trebui cândva s� dea socoteal�. Dar aceasta nu împiedic� Evanghelia, s� fie 
vestit� tuturor, fie iudei sau greci, circumci�i sau necircumci�i, barbari sau sci�i, sclavi sau 
oameni liberi – nimeni nu este exclus de la oferta de împ�care venit� de la Dumnezeu. 
Dumnezeu ac�ioneaz� nu numai potrivit cu harul S�u, ci �i potrivit cu dreptatea Sa. Duhul 
lucreaz� �i la con�tiin�a noastr�, atunci când ne-am ab�tut, �i în acest caz este o chestiune de 
sfin�enie practic� �i a st�rii sufletului nostru. P�rt��ia noastr� cu Dumnezeu, care a fost întrerupt� 
prin p�cat, trebuie restabilit�. Nimeni nu poate s�-�i însu�easc� adev�rata binecuvântare, ca 
rezultat al împ�c�rii, dac� prin harul lui Dumnezeu nu crede în Hristos, �i aceasta are ca premis�, 
c� Duhul lui Dumnezeu lucreaz� la inima �i la con�tiin�a sa. Aceast� ac�iune vie este posibil� 
numai pe baza credin�ei în Cuvântul lui Dumnezeu. 
   Din totdeauna a fost pe deplin clar printre credincio�i, c� oricine apar�ine Adun�rii lui 
Dumnezeu este con�tient de iertarea p�catelor sale. Cum ar putea altfel sufletul s� se bucure de 
Dumnezeu �i în simplitate s� recunoasc� voia Sa, �i s� aib� energia s� împlineasc� aceast� voie, 
având în vedere mul�imea curselor pe care i le întinde lumea, firea p�mânteasc� (carnea) �i 
diavolul? Cum ar putea altfel s� existe adev�rat� p�rt��ie în adorare? E�ti incapabil s�-�i faci 
partea pentru tratarea r�ului din Adunare �i, ca ultima m�sur�, s� m�turi aluatul. Adunarea nu ar 
sim�i c� »pu�in aluat dospe�te toat� pl�m�deala«, �i de aceea nu se va putea ac�iona în mod 
corespunz�tor. Dac� lipse�te certitudinea fericit� a iert�rii p�catelor, nu ai numai o con�tiin�� rea, 
ci una, care niciodat� nu a fost cur��it� de faptele moarte, ca s� sluje�ti Dumnezeului cel viu. 
Lipse�te puterea spiritual�, �i nu poate fi altfel, decât ca sufletul s� devin� întunecat �i sl�bit din 
cauza nesiguran�ei. Dac� prin credin�� se prime�te harul, care prin sângele lui Hristos cur��� 
con�tiin�a, atunci Duhul Sfânt ne arat� datoria comun� primordial�, de a m�tura aluatul cel vechi, 
»ca s� fi�i o pl�m�deal� nou�, cum �i sunte�i, f�r� aluat.« 
   Practica trebuie s� fie dominat� de principiile divine, altfel Adunarea va necinsti Numele S�u, 
�i va exista exclusiv pentru a-L t�g�dui �i a-L dezonora. »C�ci Hristos, Pa�tele noastre, a fost 
jertfit. De aceea s� lu�m parte la s�rb�toare nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de r�utate �i de 
viclenie, ci cu azimele cur��iei �i ale adev�rului.« S-ar putea s� fie gre�eli triste, ca �i la 
Corinteni, care, f�r� îndoial�, to�i au avut parte de iertarea p�catelor lor prin credin�a în 
Evanghelie. La aceia îns�, care nu au iertarea, aceste scrisori nu î�i ating �inta; ei nu sunt lua�i în 
considera�ie în ele, deoarece ei nu se afl� pe terenul cre�tinismului, ca s� nu mai vorbim de 
terenul Adun�rii. 
   Unde se mai g�se�te ast�zi între cre�tini, c� cele spuse mai înainte sunt respectate cu stricte�e? 
Reforma nu a pus astfel de cerin�e Adun�rii (dac� se poate vorbi de „Adunare” în acele timpuri), 
c�ci ea nu a reintrodus câtu�i de pu�in ordinea care a fost dat� Adun�rii. Ea a f�cut o lucrare, care 
a fost mult mai necesar� �i mai important�: ea a dat poporului Biblia, care a fost re�inut� pe 
nedrept tocmai de cea mai mândr� corpora�ie a tuturor religiilor, care pe nedrept s-a numit 
biseric�. Mult timp Sfânta Scriptur� a fost ascuns�. Un preot putea s� permit� citirea Bibliei, dar 
nu a f�cut aceasta, �i poporul nu a �tiut de unde ar fi putut s� primeasc� Cuvântul lui Dumnezeu. 
   În Londra a tr�it cineva, care a fost foarte doritor s� citeasc� Noul Testament. Deoarece el 
apar�inea bisericii romano-catolice �i era, a�a cum se spune, un „catolic bun”, nu a vrut s� încalce 
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legea „bisericii”, care principial interzicea citirea Noului Testament. Ea îns� nu a interzis s� se 
citeasc� Noul Testament în limba greac�, �i în felul acesta omul a ajuns pe c�i ocolite la �inta sa. 
Cu toate c� era �ef de echip� într-o fabric� (oricine �tie ce responsabilitate �i cât timp î�i r�pe�te o 
astfel de pozi�ie), a înv��at limba greac�, numai cu scopul, ca s� poat� savura Cuvântul lui 
Dumnezeu, care acum îi era accesibil în Noul Testament în limba original�. Mi s-a spus de 
maistrul lui, care era un cre�tin cunoscut �i respectabil �i avea mare încredere în angajatul lui 
con�tiincios �i devotat. Vedem în aceasta sim��mântul cre�tin s�n�tos al unui catolic, care s-a 
îndreptat împotriva zelului despotic, p�c�tos al autorit��ii sale biserice�ti degenerate. Chiar dac� 
i-a lipsit lumina, s� condamne r�ul înv���turii lor, se poate totu�i constata c� el dorea l�untric 
Cuvântul lui Dumnezeu, �i anume ultima parte a Cuvântului scris, �i nu a ocolit oboseala, ca s�-l 
ob�in�. Sper�m c� sufletul lui a avut parte de binecuvântare. Nu pot s� spun mai multe despre 
aceasta, decât mi-a fost povestit; �i c� între to�i colegii lui de munc� nu a fost unul a�a de 
încredere ca acest catolic s�rac, care singur a înv��at limba greac�, ca s� se poat� bucura de Noul 
Testament, a�a cum a fost el inspirat de Dumnezeu. Te po�i îndoi, c� el s-a temut de Dumnezeu 
�i a iubit Cuvântul S�u? 
   Venim acum la diferitele trepte de maturitate spiritual�, dup� ce ne-a fost ar�tat, care este 
partea lor comun�. Citim în primul rând: »V� scriu, p�rin�ilor«; prin aceasta sunt subîn�ele�i 
aceia care au atins cea mai înalt� maturitate în cunoa�tere �i putere spiritual�. Cât de deosebit de 
important este s� observ�m ce spune Scriptura! Pozi�ia de »p�rin�i« nu are nimic a face cu 
domnia (în Adunare) sau cu înv���tura; ea înseamna p�trunderea adânc� în gândurile lui 
Dumnezeu cu privire la Hristos, o m�sur� înalt� de cunoa�tere a Domnului Isus. Prin aceasta e�ti 
un tat� din punct de vedere spiritual, care st� pe primul loc între cele trei grupe diferite ale 
familiei lui Dumnezeu, pe care le nume�te apostolul. Mai întâi sunt »p�rin�ii«, apoi »tinerii« �i în 
cele din urm� »copila�ii«. Deoarece »copiii«, a�a cum este sensul corect al cuvântului grecesc 
teknia, include în sine toate cele trei grupe, pentru credincio�ii de pe treapta cea mai de jos 
trebuie s� se foloseasc� un alt cuvânt, ca de exemplu »copila�i« (în limba greac�: paidia). S� ne 
amintim c� aici se folosesc în textul original dou� cuvinte total diferite, �i ele sunt p�strate pe 
parcursul scrisorii. Prin cuvântul »copii« din versetul 12, care exprim� o stare care nu se 
schimb�, se subîn�elege întreaga familie a lui Dumnezeu. Acest cuvânt se întâlne�te  la începutul 
sec�iunii de la versetul 13 pân� la versetul 27. În versetul 28, unde se reia firul, dup� ce apostolul 
s-a preocupat cu diversele categorii între credincio�i, g�sim exact acela�i cuvânt, iar��i ca 
introducere pentru versetele urm�toare. Apostolul a întrerupt prezentarea înv���turilor sale, ca s� 
arate, c� între copiii lui Dumnezeu exist� diferite trepte de maturitate spiritual� – de altfel 
singura form� de diferen�iere, pe care Scriptura o recunoa�te. În interiorul sec�iunii amintite, 
apostolul folose�te un cu totul alt cuvânt. G�sim astfel în ultima parte a versetului 13: »V� scriu, 
copila�ilor (paidia) ...« �i înc� o dat� la începutul versetului 18: »Copila�ilor (paidia) ...«. 
Acestea sunt singurele locuri din toat� scrisoarea, unde se întâlne�te acest cuvânt. Domnul nostru 
a folosit ambele expresii (copil �i copila�i) în sensul general, a�a cum îl g�sim în evanghelia dup� 
Ioan. Nu vreau s� intru în detalii, c�ci evident nu exist� nici o leg�tur� cu folosirea special�, a 
c�rei însemn�tate se recunoa�te a�a de clar din epistola întâia a lui Ioan. Dac� Dumnezeu ne-a 
f�cut cunoscut adev�rul cu toat� claritatea, nu trebuie s� întreb�m pe nici un om care este p�rerea 
lui. Atunci nu trebuie s� mai existe nici o nesiguran��. Nu trebuie permise nici p�rerile diferite; 
c�ci Dumnezeu este în Cuvântul S�u sfâr�itul tuturor contradic�iilor, �i aceasta trebuie s� fie 
obligatoriu pentru to�i. 
   Astfel în versetul 13 �i în versetul 18 – �i numai aici – prin »copila�i« sunt subîn�ele�i cei mai 
tineri din familia lui Dumnezeu. Dup� »p�rin�i« �i dup� »tineri« urmeaz� »copila�ii«, dac� avem 
voie s� ne exprim�m a�a; sunt trei grupe ale »copiilor« sau ale întregii familii a lui Dumnezeu. 
Trebuie s�-i diferen�iem în anumite privin�e, �i aceasta cu atât mai mult, cu cât b�rba�i înv��a�i �i 
deosebi�i au fost du�i în r�t�cire, deoarece ei nu au �inut seama de aceste diferen�e. P�rerile 
gre�ite sunt totdeauna urmarea inevitabil�, când erudi�ia nu se subordoneaz� adev�rului revelat �i 
de aceea nici nu se dore�te s� fi c�l�uzit prin Duhul Sfânt în concordan�� cu Cuvântul. Într-un 
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astfel de caz regretabil, erudi�ia (�tiin�a) produce mai mult� pagub� decât foloase �i nu poate da 
na�tere la nimic bun; c�ci nimic nu este s�n�tos din punct de vedere spiritual, dac� Duhul Sfânt 
nu contribuie la acel ceva �i nu preia conducerea. Dar dac� El vorbe�te prin Cuvinte, înv��at prin 
El Însu�i, atunci noi trebuie s� ne supunem Cuvântului. Numai atunci este în noi certitudinea 
binecuvântat�, c� avem a face cu revelarea gândurilor Lui, altfel nu vom avea aceast� certitudine. 
   Importan�a versetului 13 este evident�; pe lâng� aceasta el se caracterizeaz�, ca �i versetul 
anterior, printr-o mare simplitate �i claritate. Cele trei grupe diferite de credincio�i sunt aici 
foarte scurt scoase în eviden��. Dar Duhul lui Dumnezeu se mai ocup� înc� o dat� cu ei, îns� 
atunci – cu o excep�ie clar� – mai detaliat �i într-un mod cu adev�rat instructiv, ceea ce vom 
vedea înc�. Acum vrem s� ne mul�umim, s� primim în noi pu�inele cuvinte, pe care ni le spune 
Duhul lui Dumnezeu despre diferen�ierile caracteristice. 
   »P�rin�ii« sunt aici numi�i în felul acesta, deoarece ei au cunoscut »pe Cel ce este de la 
început«. Cine ar putea s� se îndoiasc�, cu privire la despre cine este vorba? Este Hristos, nimeni 
altul. El îns� nu este numit aici cu Numele lui cunoscut. Cu mult înainte de timpul pe care 
Scriptura îl nume�te »de la început«, El a fost Cuvântul �i Fiul; din ve�nicie El a fost singurul Fiu 
n�scut al Tat�lui. Pe Fiul ve�nic al Tat�lui ve�nic nu-L poate p�trunde nici o minte omeneasc�, �i 
tot a�a de nep�truns� este întruparea Lui. Dar aceast� realitate nu ofer� nici cel mai mic motiv s� 
nu se cread� ce dep��e�te cu mult orizontul nostru; c�ci f�r� îndoial� este revelat divin. Oamenii 
e�ueaz� deseori în aceste lucruri, deoarece ei vor s� trag� concluzii cu privire la Dumnezeu, 
privind la om; aceasta este totdeauna gre�it. Trebuie procedat invers, s� porne�ti de la Dumnezeu 
spre om, dac� se vrea s� se cunoasc� adev�rul, c�ci cine în afar� de Dumnezeu cunoa�te 
adev�rul? Cine în afar� de El poate s�-l reveleze, a�a cum a f�cut El în Hristos? Cât de foarte 
exact vorbe�te Ioan, când spune în Evanghelia sa: »La început era Cuvântul, �i Cuvântul era la 
Dumnezeu, �i Cuvântul era Dumnezeu.« Se poate încerca, s� te plasezi cu gândul în adâncimea 
ve�niciei din trecut, pe cât este posibil – �i chiar dac� este vorba de milioane de ani -, �i cu toate 
acestea nu ai ajuns la „început”. (Desigur, în realitate nu se poate vorbi de „ani”, înainte ca s� fi 
început timpul �i ca el s� poat� fi m�surat). Mergi în imagina�ia ta înapoi în aceast� nem�rginire 
a ve�niciei, �i vei g�si, c� El era totdeauna prezent. El, Cel ve�nic, nu are început, �i în 
personalitatea Lui era »la Dumnezeu«. A�a cum s-a spus deja, el nu era la Dumnezeu ca o 
persoan� diferit� de Tat�l �i de Duhul, ci El era �i Dumnezeu Însu�i. Nu exist� nici o proprietate 
mai caracteristic� lui Dumnezeu ca faptul, c� El este ve�nic. Dac� nu ar fi ve�nic, nici nu ar fi 
Dumnezeu. 
   Aici îns� se face referire la cu totul altceva. Aici nu este vorba, de a-L cunoa�te, ca Acela, care 
era la început la Dumnezeu, ci ca Acela »care este de la început«. �i aceasta înseamn� întruparea 
Sa, atunci când El a venit în lumea aceasta ca Cuvântul devenit carne (trup). Aceasta este un fapt 
absolut nou. »De la început« înseamn� începând din momentul când El ca Emanuel, Dumnezeu 
�i Om în acela�i timp, a devenit vizibil. »P�rin�ii« au cunoscut pe acest Cuvânt întrupat. Ce po�i 
tu s� �ti despre Fiul în ve�nicie, cu excep�ia faptului, c� El era singurul Fiu n�scut de la sânul 
Tat�lui �i c� El era subiectul pl�cerii Lui ve�nice, a�a cum ne înva�� Proverbele capitolul 8? În 
felul acesta El era acolo, când înc� nu exista nici o creatur� în cer �i pe p�mânt, nici un înger, 
nici un om �i nici o fiin�� inferioar�. Numai Dumnezeu era acolo, glorificat în ve�nicie, �i anume 
Tat�l, Fiul �i Duhul Sfânt, a�a cum �tim noi acum. Existau �i hot�râri divine, �i era prev�zut, ca 
ele s� ne fie f�cute cunoscut, nou�, celor care credem. Mai mult nu �tim despre aceasta. Dac� 
privim la Acela »care este de la început«, atunci primim efectiv înv���tur� �i cuno�tin�� despre 
toate. �i unde g�sim noi aceast� Persoan� de necuprins? Tot Noul Testament vorbe�te despre El, 
în mod deosebit Evangheliile, care Îl arat� ca Om pe p�mânt, nu numai ca o Fiin�� omeneasc�, ci 
ca Dumnezeu �i Om într-o Persoan�, cu adev�rat o Persoan� divin�. G�sim acolo na�terea Lui 
dintr-o fecioar�, nu numai ca Mesia, ci �i ca Fiu al lui Dumnezeu, ca »Elohim« �i »Jehova« 
(Matei 1, 21-23). Cât de multe putem noi înv��a chiar �i din na�terea Sa! M� refer în treac�t 
numai la faptul întrup�rii Lui. Dac� ni se relateaz� unele lucruri despre El, pe când era înc� un 
Copil mic, afl�m mai multe despre tân�rul Isus la vârsta de doisprezece ani. �i cât de important� 
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este aceast� t�cere cu privire la anii pân� la vârsta de treizeci de ani! Nu au fost nici sunete de 
trompete �i nici nu s-au b�tut tobele, nici pomp� �i nici ceremonii pentru El, nu s-a petrecut 
nimic asem�n�tor în amintirea na�terii Lui. Nici un om nu s-a gândit la aceasta, cu excep�ia 
mamei Lui �i a tat�lui adoptiv, �i probabil a cunoscu�ilor apropia�i. Nu s-a interesat nimeni de El. 
A fost tot a�a ca �i la na�terea Lui, când în casa de poposire nu a fost nici un loc pentru El. 
Nimeni nu are mai mult� agerime a min�ii, ca s� pre�uiasc� dup� etaloanele lumii o personalitate 
marcant�, a�a cum are un portar de hotel. El î�i d� repede seama cum s� categoriseasc� oaspetele 
care intr�, �i are un sim� bun s�-�i dea seama, dac� persoana respectiv� aduce câ�tig casei. Nu a�a 
a fost cu El – pentru astfel de oameni ieslea este suficient de bun�. În grajd mai era loc, dar »în 
casa de poposire nu era nici un loc pentru ei«. 
   Una din realit��ile uimitoare este, c� El, pl�cerea Tat�lui, a tr�it într-o via�� a�a de retras�, când 
lucra în atelierul de tâmpl�rie al tat�lui S�u adoptiv. Dar tocmai acolo �i prin aceasta a împlinit 
voia Tat�lui S�u. »Nu �tia�i c� trebuie s� fiu în cele ale Tat�lui Meu?« Dup� aceea a stat în 
Templu, a ascultat pe înv���tori �i le-a pus întreb�ri. El nu S-a urcat pe un podium, ca s� predice, 
a�a cum fac unii ucenici pro�ti, care sunt încuraja�i la aceasta de unii oameni maturi �i mai pro�ti. 
El sta smerit cu ei, îi asculta �i îi întreba, cu toate c� El avea mai mult� cuno�tin�� decât to�i 
înv���torii Lui. Nu era aceasta o m�rturie pentru con�tiin�a lor, din care puteau înv��a, ce se 
cuvine? C�ci în comportarea Lui nu era nici o arogan��. El a devenit Om, dar a r�mas foarte 
simplu un B�iat. Dar acest B�iat era în acela�i timp Jehova-Dumnezeu, Creatorul universului, 
Unul, spre care Tat�l a privit �i a g�sit în El tot ce corespundea gândurilor Sale �i dorin�elor 
inimii Lui. El nu era numai o Persoan� divin�, ci – �i aceasta este minunat – o Persoan� divin� 
care a devenit Om. El a devenit Om! Cuvântul a devenit carne! Cine poate în�elege aceasta? El a 
intrat în familia omului. Îns� omul este din cele mai str�vechi timpuri f�ptura cea mai stricat�, 
mai josnic� �i mai mândr� între toate f�pturile lui Dumnezeu. Animalele r�mân la obiceiurile lor 
de când ac�iunea distrug�toare a p�catului omului s-a extins �i asupra lor. Dar omul a mers din 
r�u în mai r�u, �i îndelungul timpului a devenit tot mai r�u. Cu cât a primit mai mult� lumin� din 
exterior, cu atât mai mult s-a stricat. 
   Când lumea, privit� în general, a ajuns apogeul stric�ciunii, Domnul S-a n�scut la împlinirea 
vremii. �i ce s-a descoperit zi de zi înaintea Lui, când El a început lucrarea Sa public�! Ce 
înv���turi veneau din gura Lui �i din via�a Lui! El era foarte familiarizat cu b�rba�i, femei, copii, 
cu b�trâni, c�rturari �i farisei, cu f��arnici �i cu cei care se îndrept��eau singuri, cu oameni r�i, 
dar deseori �i cu b�rba�i �i femei, care se temeau de Dumnezeu. C�ci Domnul a venit în contact 
cu orice clas� de oameni. Nimeni înaintea Lui nu a avut a�a contacte multilaterale ca El �i nu s-a 
interesat cu mult� dragoste de fiecare, �i tuturor, celor care au venit la El, le-a f�cut cunoscut 
adev�rul �i harul divin. Despre minunile Sale, care erau a�a de uimitoare, �i semnele Sale, care 
m�rturisesc despre lucruri mult mai adânci, nu vrem s� vorbim acum. Nici nu trebuie s� m� ocup 
în detaliu cu vorbirea Sa, cu toate c� niciodat� nu a vorbit cineva ca El. El a putut s� r�spund� la 
întrebarea, cine este El: »Întocmai (sau: absolut; în limba greac�: tiun archen) ceea ce v� �i 
spun« (Ioan 8, 25). El era, ceea ce spunea. Numai El, �i nimeni altul, este Adev�rul. Cine sunt 
deci aceia, care savureaz� toate acestea, care î�i au bucuria în El, Îl pre�uiesc, c�rora li se prezint� 
înaintea ochilor astfel de lucruri, �i care totodat� �tiu cum tr�s�turile Lui de caracter pot lua 
na�tere în noi? Sunt »p�rin�ii«, a c�ror inim� este umplut� de Hristos. El a f�cut totodat� 
cunoscut pe Tat�l: »Nimeni n-a v�zut vreodat� pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul 
Tat�lui, Acela L-a f�cut cunoscut.« 
   A�a cum foarte bine �tim, probabil nici cre�tinii adev�ra�i nu-�i g�sesc satisfac�ia pe deplin în 
El. Cu privire la felul în care au evoluat lucrurile începând din primele zile ale cre�tin�t��ii, nici 
nu se poate a�tepta la aceasta. Pentru cre�tinul, care nu a sfâr�it-o total cu omul vechi �i cu 
lumea, nu va fi posibil aceasta. El trebuie s� fie condus personal de Duhul Sfânt prin toate 
greut��ile care le are cu sine însu�i �i cu al�ii. Pentru credincio�ii devota�i deseori este lucrarea 
Domnului, în care ei se mistuie complet; la al�ii s-ar putea s� fie, chiar dac� mai rar, lucrurile 
Adun�rii. Dar dac� Hristos este cunoscut, a�a cum a fost El, El descopere tot ce nu este potrivit �i 
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reinstaureaz� echilibrul. În felul acesta El este cunoscut tot mai mult �i în�elegerea plin�t��ii, care 
este în El, devine tot mai adânc�. 
   Desigur orice »p�rinte« a fost mai întâi un »copila�i« �i apoi un »tân�r«, înainte ca s� poat� 
deveni »p�rinte«. El a savurat prima bucurie în Domnul în toat� prospe�imea ei �i a luat parte la 
conflictele care solicit� curaj �i energie spiritual�. Rezultatul tuturor experien�elor, pe care el ca 
om al credin�ei �i dragostei le-a f�cut, este: nimic în afar� de Hristos! �i Hristos este totul! Dar – 
repet – este vorba de cunoa�terea Aceluia care »este de la început«, nu a Fiului, a�a cum a fost El 
din ve�nicie în cer, cu toate c� dumnezeirea Lui ve�nic� este bineîn�eles recunoscut�. Aici este 
vorba de El ca Om între oamenii de pe p�mânt. Ceea ce caracterizeaz� în mod deosebit pe p�rin�i 
este cunoa�terea Fiului întrupat, a lui Hristos, a�a cum El a putut fi v�zut �i auzit în lucrarea Lui 
public� în Galileea, Iudeea sau Samaria. El a fost Dumnezeu �i Om totodat�, �i a fost �i 
Dumnezeu în om, Fiul, care a revelat pe Tat�l în tot ce a vorbit �i a f�cut. Aceasta a cucerit 
inimile »p�rin�ilor«, le-a înt�rit �i le-a umplut. A bucurat �i inima lui Dumnezeu: »Acesta este 
Fiul Meu preaiubit, în care Mi-am g�sit pl�cerea«. Atât ca expresie a harului S�u (Matei 3), cât �i 
ca m�rturie a slavei Sale care va veni (Matei 17) s-a auzit aceast� voce a Tat�lui. În textul nostru 
se face cunoscut, c� un »p�rinte« se bucur� de p�rt��ia cu El. »P�rin�ii« aveau cu adev�rat o 
p�rt��ie practic�, adânc�, cu Tat�l �i cu Fiul. 
   Po�i s� posezi un dar mare al harului, dar cu toate acestea nu e�ti un »p�rinte«. Po�i s� fi un 
mare predicator al Evangheliei, sau un înv���tor puternic, �i totu�i nu e�ti un »p�rinte«. Aceast� 
pozi�ie nu are nimic a face cu un dar, ea depinde de treapta de maturizare, în care ai cunoscut, c� 
totul în afara lui Hristos este f�r� valoare. Sunt alte lucruri, prin care sufletul este binecuvântat, �i 
s-ar putea s� fie lucruri care duc la smerenie �i care provoac� mult� durere sufletului. Te po�i 
preocupa cu uimire, bucurie �i mul�umire de binecuvânt�rile spirituale din locurile cere�ti, sau cu 
m�dularele Trupului S�u, c�rora El le este Capul de la dreapta lui Dumnezeu, sau cu p�rt��ia 
sfin�ilor, care î�i are începutul în p�rt��ia cu El. Îns� rezultatul tuturor acestor experien�e �i taine 
minunate trebuie s� conduc� la cunoa�terea, c� absolut tot ce avem este în Hristos Însu�i, în 
Hristosul pe care Tat�l Îl iube�te �i Îl onoreaz�. El este Cel care umple inimile noastre �i le face 
s� se bucure, ca Acela care a fost revelat în lumea aceasta. Aceasta înseamn� deci, s� fi cunoscut 
pe Acela, »care este de la început« �i reprezint� ultima �i cea mai înalt� perioad� în dezvoltarea 
noastr� spiritual�; este partea »p�rin�ilor«. 
   Apostolul se adreseaz� acum celei de-a doua trepte �i spune: »V� scriu, tinerilor, fiindc� a�i 
biruit pe cel r�u.« Semnul caracteristic al »tinerilor« este energia, care se arat� în afar� prin 
credin�� �i dragoste. Tinerii au cunoscut foarte bine p�catul, �i l-au condamnat, �i �tiu, c� 
împreun� cu Hristos au murit fa�� de p�cat. Ei mai �tiau �i c� ei au înviat împreun� cu Hristos �i 
acum î�i îndreptau fiin�a spre El �i spre ceea ce este sus, dar m�dularele lor, care erau pe p�mânt, 
trebuiau s� le omoare. Preocuparea cu propriul eu era pentru ei o chestiune încheiat�. Ei au 
cunoscut puterea Satanei �i au p��it cu curaj împotriva lui. Ei s-au împotrivit diavolului, �i el a 
fugit dinaintea lor. În felul acesta au biruit ei pe cel r�u. Ei se aflau în mijlocul acestei lupte a 
credin�ei �i s-au dovedit a fi tari. Ei au parcurs cu succes prima treapt� de »copila�i«. Cu aceasta 
trebuie s� înceap� fiecare �i probabil va ajunge s� devin� un »tân�r«. Dar foarte pu�ini sunt cei 
care ajung la pozi�ia de »p�rin�i«. Cunosc un num�r mare de credincio�i, dar trebuie s� spun, c� 
în c�l�toriile mele prin lumea aceasta am cunoscut pu�ini »p�rin�i« �i cu pu�ine excep�ii nu am 
auzit nimic despre ei. Este îmbucur�tor îns� s� întâlne�ti »tineri«; desigur, aproape c� nu-i 
g�se�ti, sau chiar nu-i g�se�ti deloc în cre�tin�tatea lumeasc�, general�. Caracterul propriu-zis �i 
adev�rat al »tân�rului« nu se poate dezvolta acolo unde lumea î�i exercit� influen�a. De aceea, 
deseori nici cei n�scu�i din nou în credin�� nu poart� tr�s�turile descrise de apostol pentru 
»copila�i«, a�a cum vom vedea. Ce pagub�, când nici m�car tr�s�turile date de Dumnezeu 
»copila�ilor« nu sunt prezente �i nu se fac vizibile. 
   Am schi�at suficient cea de-a doua treapt� de maturizare �i sper c� fiecare credincios o în�elege 
�i o pre�uie�te, chiar dac� el însu�i nu poate s� ia pentru sine aceast� treapt�. »Tinerii« reprezint� 
un cre�tinism plin de putere de lucru, corectitudine �i hot�râre. Ei �tiu foarte bine, c� nu folose�te 
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la nimic, s� lup�i împotriva lui Satana cu carnea �i sângele. Ei au nevoie de toat� arm�tura lui 
Dumnezeu �i o îmbrac�, deoarece pentru o astfel de lupt� nu se poate renun�a la ea. Ei �tiu s� se 
împotriveasc� �i, dup� ce au biruit totul, s� stea în picioare. Ei au biruit pe cel r�u. Lor le este 
clar în toate privin�ele, ce fel de lupt� trebuie s� duc�. Gândurile du�manului nu le sunt 
necunoscute, dar ei i se împotrivesc cu hot�râre �i sunt f�cu�i capabili s�-l biruiasc�. A�a cum am 
spus – este un cre�tinism cu putere de lucru, care se dovede�te puternic în credin�� �i în practic�. 
Nici aici nu se pune întrebarea cu privire la daruri deosebite, ci este vorba numai de cuceriri 
spirituale. Nici iertarea de p�cate, nici posedarea vie�ii �i luminii în Hristos nu sunt lucruri pe 
care le po�i câ�tiga; le prime�ti prin credin�a în Evanghelie. �inând seama de caracterul lumii �i 
al oamenilor, pentru cel credincios este necesar, dup� ce a fost mântuit, s� se cunoasc� pe sine �i 
caracterul lumii, dar �i pe satana, care trebuie cunoscut �i redus la t�cere. Ei nu vor fi în�ela�i prin 
ceea ce marele du�man face pe neobservate în ascuns, ci prin har stau nezgudui�i pe fundamentul 
victoriei ob�inute de Domnul �i Mântuitorul lor �i mul�umesc lui Dumnezeu, care ne d� �i nou� 
victoria prin Domnul nostru Isus Hristos. Prin aceasta dovedesc, c� ei în toate lucrurile, care par 
a fi împotriva lor, sunt mai mult decât biruitori, prin Acela care i-a iubit. Deci în felul acesta 
»tinerii« au biruit pe cel r�u. 
   Ajungem la grupa a treia, foarte interesant� �i mult mai numeroas�, ce a »copila�ilor«. »V� 
scriu, copila�ilor, fiindc� a�i cunoscut pe Tat�l« (sau: »ave�i cuno�tin�a Tat�lui«). »Copila�ii« 
sunt deci cei mai mici între »copiii«, pe care îi g�sim în versetele 1, 12 �i 18. A�i încercat 
vreodat� s� constata�i în ce m�sur� copiii lui Dumnezeu, pe care îi cunoa�te�i, poart� aceast� 
tr�s�tur� de caracter? Cu siguran��, mul�i dintre noi au întâlnit pe parcursul vie�ii lor de 
credincio�i nu pu�ini copii ai lui Dumnezeu. Dac� i-ai fi întrebat: „Ai cunoscut tu pe Tat�l?”, 
care ar fi fost r�spunsul în cele mai multe cazuri? Nu exagerez, dac� presupun, c� cei mai mul�i 
ar fi gândit, c� aceasta este o preten�ie prea mare. „Dac� am cunoscut pe Tat�l? Îmi pare r�u, dar 
eu nu îndr�znesc s� spun a�a ceva despre mine.” Cei mai mul�i cre�tini gândesc evident, c� 
cunoa�terea deja pe p�mânt a Tat�lui este cu adev�rat o realizare deosebit�. Cine poate s� ob�in� 
în via�a aceasta �i în lumea aceasta o astfel de cunoa�tere? S� cuno�ti pe Tat�l înseamn� s� �ti, c� 
deja acum e�ti un copil al Lui �i în privin�a aceasta nu trebuie s�-�i faci nici un fel de gânduri 
îndoielnice. Înseamn�, c� acesta este un adev�r sigur �i puternic ancorat în suflet, pe care po�i s�-
L prime�ti de la Dumnezeu, �i nu este pe baza fanteziei, a sim��mintelor sau a oric�rei imagina�ii, 
�i nici pe baza meritelor proprii. Ei sunt înv��a�i de Dumnezeu în felul acesta �i prin credin�� au 
primit cu mul�umire aceast� înv���tur�. Ei �tiu deja acum, c� p�catele lor sunt iertate, a�a cum 
am v�zut deja. F�r� certitudinea mântuirii în Hristos nu ar fi putut s� cunoasc� pe Tat�l. Dar cât 
de pu�ini sfin�i se odihnesc permanent cu adev�rat în aceast� pace bazat� pe lucrarea Sa de 
mântuire! 
   P�strarea neclintit� a înv���turii cu privire la mântuire – oricât de s�n�toas� ar fi ea – nu 
înseamn� neap�rat c� sufletul pe baza Cuvântului lui Dumnezeu se odihne�te cu adev�rat pe 
lucrarea de mântuire a lui Hristos. Este posibil s� prime�ti absolut teoretic adev�rul despre 
mântuire �i totu�i s� trebuiasc� s� spui: „Nu sunt în siguran�� înaintea lui Dumnezeu în ceea ce 
prive�te p�catele mele. Uneori am o speran�� slab�, dar câteodat� sufletul meu zace complet la 
p�mânt.” Este clar, c� aceasta nu este o pace adev�rat�, �i cu atât mai pu�in o pace consolidat�. 
Pacea l�untric� stabil� se bazeaz� pe sângele crucii Sale �i de aceea nu se clatin�, deoarece 
fundamentul ei nu se schimb� niciodat�. Cunoa�tem atunci �i rela�ia noastr� cu Tat�l, în care 
Duhul Sfânt ne-a introdus, deoarece suntem copii. Chiar �i pentru »copila�i« este caracteristic, c� 
el cunoa�te mai mult decât iertarea p�catelor. Lichidarea deplin� a p�catelor prin sânge este un 
adev�r cre�tin de baz�. Îns� aceast� cunoa�tere nu reprezint�, cum desigur �i dumneavoastr� a�i 
experimentat prin credin��, semnul caracteristic al »copila�ilor« din familia lui Dumnezeu. Dac� 
aceasta ar fi totul, atunci i-ar lipsi partea esen�ial� a binecuvânt�rii, care este în leg�tur� cu Tat�l 
– �i anume într-o leg�tur� con�tient� cu El. 
    De aceea apostolul Pavel scrie Galatenilor (cap. 3, 26): »C�ci to�i sunte�i fii ai lui Dumnezeu, 
prin credin�a în Hristos Isus« cu acela�i accent, cu care apostolul spune aici: »V� scriu 
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copila�ilor, fiindc� a�i cunoscut pe Tat�l.« Ei au putut s� aib� aceast� cunoa�tere, numai pentru 
c� erau fii �i pentru c� Dumnezeu a trimis Duhul Fiului S�u în inima lor, care strig�: »Ava, 
Tat�!« (Galateni 4, 6). Numai cine a primit Duhul înfierii – nu duhul robiei, care conduce la fric� 
– poate s� simt� în felul acesta �i s� se adreseze lui Dumnezeu în felul acesta. Pe lâng� aceasta, 
puterea divin� lucreaz� în noi, ca s� dea na�tere atât la o astfel de gândire �i dragoste, cât �i s� 
p�streze rela�ia intim�, care ne face capabili s� înf�ptuim ce este pl�cut Tat�lui nostru. Cu ce 
claritate este prezentat acest privilegiu binecuvântat! În timpul nostru sunt mul�i care cred în 
Domnul Isus, dar ei ezit� s� cread�, c� sunt copii ai lui Dumnezeu �i c� vor r�mâne pentru 
totdeauna copii ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este întristat printr-o astfel de necredin��. El 
trebuie s-o dezaprobe �i El nu poate s� duc� pe ace�ti cre�tini în libertatea minunat�, care 
corespunde unei astfel de rela�ii. Îns� aici sunt prezenta�i cei mai tineri apar�in�tori ai familiei lui 
Dumnezeu, ca aceia care cunosc rela�ia lor cu Tat�l. Nimeni nu poate s� aib� aceast� con�tien��, 
c� el este un copil al lui Dumnezeu, dac� nu este pecetluit cu Duhul Sfânt. În inimile pecetluite 
cu Duhul Sfânt locuie�te Duhul, fiindc� »p�catele au fost iertate pentru Numele Lui«, �i prin El 
�i »copila�ii« cunosc pe Tat�l. A�a scrie apostolul credincio�ilor din Efes (capitolul 1, 13): »În 
care �i voi, dup� ce a�i auzit cuvântul adev�rului, Evanghelia mântuirii voastre, a�i crezut în El �i 
a�i fost pecetlui�i cu Duhul Sfânt al f�g�duin�ei.« În timpul acela Efesenii nu erau cre�tini 
maturiza�i �i nu crescuser� mult în cunoa�terea adev�rului. Ei tocmai primiser� adev�rul 
Evangheliei, a�a cum Dumnezeu a l�sat s� li se vesteasc�. Ei au crezut în eficacitatea mor�ii lui 
Hristos �i au primit plin�tatea harului S�u, care nu numai le-a anulat p�catele, ci i-a f�cut �i copii 
ai lui Dumnezeu �i le-a dat Duhul Sfânt, prin care ei puteau oricând s� strige »Ava, Tat�!« 
Aceste binecuvânt�ri cre�tine nu sunt condi�ionate sau limitate în timp, a�a cum au fost 
binecuvânt�rile iudaice. Gândirea legalist� înjose�te lucrarea lui Hristos pentru noi în lucrarea 
Duhului Sfânt în noi �i prin aceasta pune la îndoial� pacea, care a fost f�cut� prin sângele crucii 
Lui. 
    Cu siguran�� este ceva minunat, când cineva, care probabil scurt timp înainte a fost un p�c�tos, 
�i acum prin credin�� ocup� aceast� pozi�ie. Ca credincios, el cunoa�te acum pe Tat�l, pe baza 
lucr�rii de mântuire a lui Hristos. Aceasta înseamn� o schimbare total� pentru el �i îl conduce s� 
aib� rela�ii intime cu Tat�l. Dac� un tat� p�mântesc, în mod deosebit un tat� con�tiincios �i 
blând, întâmpin� pe copiii lui cu mult� dragoste, atunci între ei exist� rela�ii intime �i pline de 
via��. S� fie oare altfel la Dumnezeu �i Tat�l nostru ceresc? El urm�re�te totdeauna binele nostru 
�i îngrije�te de toate, c�ci El este tot a�a de afectuos, cum este credincios �i adev�rat; �i aceasta 
are ca urmare rela�ii pline de dragoste între fii �i Tat�l. „Dar cine este vrednic de aceasta?” 
Numai la Dumnezeu g�sim tot ce face inima noastr� capabil� pentru aceasta. Nu este vorba 
numai de strig�tul »Ava, Tat�!«, ci de cunoa�terea: »C�ci to�i cei ce sunt c�l�uzi�i de Duhul lui 
Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu; ... Însu�i Duhul adevere�te împreun� cu Duhul nostru, c� 
suntem copii ai lui Dumnezeu.« Prin aceasta savur�m mângâierea �i certitudinea, c� Tat�l ne 
iube�te zi de zi �i ne binecuvânteaz�, chiar dac� probabil va trebui s� ne disciplineze spre folosul 
nostru, pentru ca noi s� devenim p�rta�i sfin�eniei Sale, deoarece noi am fost chema�i la slava Sa 
ve�nic� în Hristos Isus. Sub acest aspect vedem deci pe »copila�ii« familiei Sale, �i ceea ce îi 
caracterizeaz� este faptul, c� ei »au cunoscut pe Tat�l.« 
   Nu este numai a�a, c� în cre�tin�tate zadarnic se caut� »p�rin�i« în Hristos �i c� numai câ�iva 
»tineri« se v�d, care poart� pecetea adev�rat� a lui Dumnezeu. Din p�cate trebuie s� ne întreb�m: 
unde sunt »copila�ii«, care corespund acestui tablou revelat a�a de mult prin acest adev�r? Nu ar 
trebui s� ne întristeze foarte mult? Niciodat� oamenii nu au fost a�a de mul�umi�i cu sine, ca 
ast�zi. Cu cât� bucurie nu am saluta astfel de »copila�i«, ca cei descri�i de apostol, �i ne-am da 
toate silin�ele s�-i încuraj�m pe drumul de credin��, s� se împotriveasc� cu statornicie 
du�manului �i s� cunoasc� tot mai mult pe Hristos, care a suferit a�a de mult pentru noi. Dar este 
greu s�-i g�se�ti. Începând din primul secol – putem s� spunem: începând din timpul când înc� 
tr�iau p�rin�ii Bisericii – a mers tot mai r�u. Una din dovezile cele mai clare ale dec�derii este 
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faptul c� s-a pierdut cunoa�terea adev�rurilor a�a de elementare, cum ar fi: »P�catele v� sunt 
iertate pentru Numele Lui«, �i »V� scriu copila�ilor, fiindc� a�i cunoscut pe Tat�l.« 
   S� ne gândim numai la p�rerea care domin�, c� mereu trebuie s� ne c�ut�m refugiu la sângele 
lui Hristos, ca atunci când am gre�it s� fim reabilita�i. Cum pot cre�tinii s� vorbeasc� în felul 
acesta, dac� au crezut, c� Hristos a adus o mântuire ve�nic� �i c� adoratorii, odat� cur��i�i, nu îi 
mai mustr� con�tiin�a de p�cate? Este imposibil c� ei p�streaz� cu t�rie în inima lor adev�rul 
Evangheliei, c�ci altfel n-ar sus�ine astfel de p�reri. Hristos a purtat p�catele noastre în trupul 
S�u pe lemn, �i anume, nu numai pe acelea, pe care noi le-am f�cut înainte de a crede. Sângele 
Lui cur��e�te de orice p�cat, nu numai anumite p�cate. Sfin�ii trebuie s� �tie, c� sp�larea cu ap� 
prin Cuvânt se face, ca s� înl�ture orice murd�rire a credinciosului pe drumul s�u, dar mântuirea 
prin sângele lui Hristos nu poate niciodat� s� fie anulat�. »C�ci printr-o singur� jertf� El 
(Hristos) a f�cut des�vâr�i�i pentru totdeauna pe cei ce sunt sfin�i�i«, adic�, nu numai pentru 
totdeauna, ci des�vâr�irea înaintea lui Dumnezeu este partea noastr� permanent� (în limba 
greac�: eis to diinekes). Evanghelia lui Dumnezeu nu con�ine gânduri de felul, c� noi avem 
mereu nevoie de isp��ire prin sângele Lui, c�ci lucrarea Lui este complet� �i arhisuficient�. Îns� 
picioarele noastre trebuie mereu cur��ite prin Cuvânt �i func�ia de Ap�r�tor a lui Hristos. De 
aceea noi m�rturisim orice p�cat �i condamn�m în noi, ceea ce ne-a dus la c�dere. Aceasta este în 
concordan�� cu Cuvântul S�u. Noi nu avem voie s� lez�m niciodat� fundamentul jertfei Sale 
unice �i mântuirea prin sângele Lui, iertarea f�r�delegilor. Dac� nu ar fi anulate toate p�catele 
noastre, care ar fi atunci situa�ia noastr�? Dac� numai un singur p�cat nu ar fi iertat, atunci ar fi 
grav cu noi. Dar pentru credincios iertarea p�catelor înseamn� eliberarea deplin� de povara 
p�catelor. Dar dac� cu toate acestea p�c�tuim, atunci con�tiin�a noastr� se tulbur� sub influen�a 
Duhului Sfânt, �i aceasta ne conduce la smerenie sincer� cu privire la orice gre�eal�. C�ci orice 
p�cat, pe care noi îl facem, ne aduce ru�ine �i întristeaz� Duhul Sfânt, prin care am fost pecetlui�i 
pentru ziua r�scump�r�rii. Prin aceasta îns� nu se poate niciodat� anula lucrarea Domnului 
nostru Isus, pe care am primit-o prin credin��, a Urzitorului unei mântuiri ve�nice. Nici 
cunoa�terea Tat�lui �i leg�tura noastr� cu El, ca �i copii ai Lui, nu poate câtu�i de pu�in s� fie 
zguduit�. C�ci noi »avem un Mijlocitor la Tat�l«, care în mod expres este acolo sus, ca s� 
intervin� pentru noi în toate greut��ile, care f�r� El ar fi de nebiruit. Prin aceasta noi suntem 
datori s� mul�umim permanent lui Hristos, dar trebuie s� �tim, c� lucrarea Sa de Mijlocitor nu 
const� în folosirea din nou a v�rs�rii sângelui S�u, �i invers, sângele S�u nu reprezint� lucrarea 
de mijlocire. El este la Tat�l în cer, ca Cel înviat, �i tr�ie�te acolo ca s� intervin� pentru noi. 
Sângele Lui are o cu totul alt� misiune �i un cu totul alt efect. Jertfa Sa este o lucrare des�vâr�it� 
cu un scop bine determinat. �i lucrarea Lui de mijlocitor î�i are locul ei bine determinat �i este 
corespunz�toare nevoilor noastre dup� ce ne-am întors la Dumnezeu. Vai de aceia, care cu 
neb�gare de seam� denatureaz� adev�rul �i îl amestec� cu p�reri, care submineaz� Evanghelia lui 
Hristos – chiar dac� ei cred în Persoana Sa! 


