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1 Ioan – capitolul 2 

 

1 Ioan 2, 14-27 (vârste spirituale – nu iubi�i lumea – antihri�tii) 
 
   În aceste versete avem iar��i prezentate foarte clar diferitele trepte de maturizare spiritual�, 
care caracterizeaz� familia lui Dumnezeu; ele sunt prezentate aici mai detaliat. Dar chiar de la 
început constat�m un fapt remarcabil. Despre »p�rin�i«, despre care am putea s� presupunem, c� 
despre ei este mult mai mult de spus, deoarece ei mai mult decât to�i ceilal�i savureaz� adev�rul 
lui Dumnezeu, se spun exact acelea�i cuvinte, ca �i prima dat�. Este remarcabil pentru noi, cu 
atât mai mult cu cât repet�rile în Sfânta Scriptur� nu sunt uzuale. Sunt unele cazuri, când acelea�i 
cuvinte, sau cuvinte asem�n�toare se repet�; dar acestea sunt excep�ii, �i aici avem o astfel de 
excep�ie. 
   Motivul acestei repet�ri este foarte important pentru inimile noastre. Citim în versetul 13: »V� 
scriu, p�rin�ilor, fiindc� a�i cunoscut pe Cel ce este de la început«; acesta este Hristos, a�a cum a 
fost El revelat aici pe p�mânt. Ioan nu se ocup� cu hot�rârea divin�, a�a cum a existat ea din 
ve�nicie, �i nici nu prive�te în viitor la slava lui Hristos, nici nu aminte�te c� El st� acum la 
dreapta lui Dumnezeu, ceea ce este adev�rul central al apostolului Pavel. Ucenicul iubit a fost 
c�l�uzit s� întâmpine dec�derea, care începuse deja, �i s� slujeasc� cel mai bine »p�rin�ilor«, care 
au f�cut cele mai mari progrese spirituale, repetând simplu: »V-am scris (sau, v� scriu) p�rin�ilor, 
fiindc� a�i cunoscut pe Cel ce este de la început.« Nici un cuvânt nu se deosebe�te de cele 
anterioare, cuvânt cu cuvânt este acela�i text. În versetul 13 spune »v� scriu« �i în versetul 14 
spune  »v-am scris«, �i prin aceasta se refer� la ceea ce a spus deja. �i de ce nu are el s� le spun� 
mai mult? Deoarece nu era vorba de rev�rs�ri din partea lui Dumnezeu, a�a cum gândesc unii, ci 
plin�tatea dumnezeirii Îns��i locuia în ei. Acum Dumnezeu a întruchipat �i a revelat în El, într-un 
Om, plin�tatea harului �i adev�rului S�u, a�a cum nu a fost niciodat� mai înainte, �i cum nici nu 
va mai fi necesar s� se mai fac� vreodat�. P�rerea c� plin�tatea personificat� în El ar mai putea 
extins�, ar t�g�dui aceast� plin�tate �i de aceea ar fi o minciun� a lui satana. 
   În El vedem ce este infinit. �i faptul c� acest infinit este prezentat nu numai în natura sublim� a 
dumnezeirii, ci �i în persoana divin� a Fiului devenit Om, este minunea cea mai mare. Este 
natura lui uman� care ofer� acestei minuni o adâncime de nep�truns. F�r� contribu�ia 
dumnezeirii am fi avut numai ceva neînsemnat înaintea noastr�. Dar prin faptul c� Dumnezeu S-
a revelat în Om �i ca Om, El a f�cut ceva care dep��e�te toate celelalte minuni, dac� facem 
abstrac�ie de moartea isp��itoare a lui Hristos. În El era ceva, în care »p�rin�ii« au g�sit totul. 
Odinioar� au fost �i ei »copila�i«, care au cunoscut pe Tat�l. Ca »tineri« au cunoscut un 
privilegiu nou, intim, binecuvântat, deoarece au umblat având energie spiritual� �i putere de 
ac�iune; prin aceste experien�e au avut parte de o binecuvântare care nu se va pierde niciodat�. 
   Dar dup� ce au trecut prin tot felul de greut��i �i pericole �i au avut parte de un câ�tig mare prin 
cre�terea în adev�rata cunoa�tere a lui Dumnezeu, Domnul a devenit acum punctul lor de atrac�ie 
cel mai puternic; El le-a câ�tigat pentru totdeauna toate sentimentele lor. Era Domnul, a�a cum a 
umblat, a vorbit �i a lucrat El aici pe p�mânt, �i în acest timp a revelat pe Dumnezeu �i Tat�l S�u 
în fiecare inten�ie, fiecare cuvânt �i fiecare fapt� a vie�ii Sale. Acesta este în�elesul adev�rat al 
cuvintelor, au cunoscut pe Acela care »este de la început«. În afara lui Hristos autentificat în 
felul acesta nu putem g�si nimic, care s� fie a�a de adev�rat �i profund, �i nici de o asemenea 
în�l�ime, sfin�enie �i nemijlocire. Nu este vorba de Omul în�l�at în slava cereasc�, tema 
înv���turii deosebite a apostolului Pavel, foarte important� pentru energia spiritual� a 
credinciosului. Aici este Dumnezeu, revelat pe p�mânt în carne, adic� Isus, care a umblat plin de 
har �i de adev�r în mijlocul r�ului, ca s� ne despart� de r�u �i pentru ca prin puterea Duhului 
Sfânt s� poat� lucra în noi potrivit cu gândurile Sale. 
   Ajungem apoi la treapta urm�toare – a »tinerilor« -, �i aici Duhul lui Dumnezeu vorbe�te mai 
am�nun�it: »V-am scris, tinerilor, fiindc� sunte�i tari, �i Cuvântul lui Dumnezeu r�mâne în voi, �i 
a�i biruit pe cel r�u.« S� observ�m, c� aici este ceva suplimentar, pe care nu-l g�sim în versetul 
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13 �i care caracterizeaz� adev�rata tain� a t�riei lor. Cuvântul lui Dumnezeu r�mâne în ei! Acesta 
este un adev�r foarte important, care d� curaj deosebit �i putere spiritual�. Nu înseamn� numai 
s�-�i cau�i refugiul în Cuvânt, ca s� prime�ti ajutor, când ajungi s� ai probleme, greut��i �i ispite, 
ci s� ai întotdeauna �i permanent în tine însu�i revelarea persoanei Sale în Cuvânt. G�sim aceasta 
în chip des�vâr�it la Domnul Isus. Ce au auzit oamenii odinioar� din gura Sa, era Cuvântul lui 
Dumnezeu; nu conta dac� ei erau prieteni sau du�mani, dac� aveau origine nobil� sau apar�ineau 
straturilor sociale de jos. Chiar �i atunci când L-a ispitit diavolul, El a r�spuns cu Cuvântul, �i 
când du�manul a citat Cuvântul cu inten�ii rele, Domnul a r�spuns tot cu Scriptura, dar potrivit 
cu adev�rul. Dac� a fost necesar s� înve�e pe ucenici cu privire la ce îi a�tepta, atunci El le-a 
vorbit prin Cuvântul lui Dumnezeu. Des�vâr�irea în care Cuvântul lui Dumnezeu a locuit în 
Domnul Isus întotdeauna, în orice împrejurare �i fa�� de orice persoan� este unic� între oameni. 
Nici m�car la apostoli nu g�sim a�a ceva, cu toate c� ei ca apostoli, a�a cum a fost �i Ioan, 
pre�uiau deosebit de mult Cuvântul, �i Petru iubea foarte mult �i din toat� inima pe Domnul. 
Niciunul din ei nu a fost în aceast� privin�� ca Domnul, nici m�car apostolul Pavel, despre care 
putem fi convin�i, c� el a acordat onoare Cuvântului lui Dumnezeu, cum nici un alt om nu a 
f�cut-o. Cu toate aceste calit��i, în privin�a aceasta, ca �i în orice alt� privin��, niciunul din ei nu 
a fost ca Domnul Isus. Ceea ce L-a caracterizat în mod deosebit, a fost supunerea deplin� sub 
Cuvântul Tat�lui S�u. De aceea putem s� avem foloase deosebite �i s� înv���m din Evanghelii, 
care prezint� pe Domnul în via�a Lui zilnic�, ca s� devenim smeri�i. Ele îns� nu sunt în�elese pe 
deplin de cei mai mul�i copii ai lui Dumnezeu, din cauza st�rii lor practice joase. 
   Cei mai mul�i cre�tini, dup� întoarcerea lor la Dumnezeu, sunt înclina�i s� se ocupe cu epistola 
c�tre Romani �i epistola c�tre Galateni, dar unii dintre ei nici m�car în epistola c�tre Romani nu 
ajung prea departe. Fundamentele sigure ale mântuirii, pe care Dumnezeu le-a dat în primele 
capitole, le captiveaz� aten�ia �i îi fac s� se bucure. Ei sunt uimi�i s� descopere, c� acolo este 
vorba nu numai despre harul S�u, ci �i despre dreptatea Sa. Ei stau pe fundamentul drept��ii, pe 
care a înf�ptuit-o Hristos, �i prin credin�� L-au luat pe El ca dreptate a lor. Ei au fost înv��a�i, c� 
aceasta este pozi�ia lor, spre deosebire de dreptatea sau sfin�enia lor în umblare. Aceast� sfin�enie 
o creeaz� Duhul Sfânt în noi, deoarece noi apar�inem lui Hristos. Dreptatea este ceea ce are 
nevoie p�c�tosul nedrept, tot a�a cum are nevoie de îndurarea care îi d�ruie�te siguran�a iert�rii 
p�catelor sale. În Hristos toate acestea sunt prezente în toat� plin�tatea pentru el. El trebuie 
numai s� se vad� p�c�tos pierdut �i s� se predea în totalitate Domnului Isus, care a devenit 
dreptatea lui. Prin aceasta va putea chiar s� se înf��i�eze înaintea scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu �i prin credin�� s� stea în deplin� siguran�� acolo, adic� f�r� fric�. Prin faptul c� el 
radical se condamn� singur din cauza p�catelor lui, el posed� în El o dreptate care satisface �i 
glorific� pe Dumnezeu. Este dreptatea proprie a lui Dumnezeu, care îl declar� liber, pe baza a 
ceea ce a f�cut �i a suferit Hristos pentru cei mai ordinari dintre p�c�to�i, c�rora apar�ine �i el. 
Probabil c� el spune ca �i vame�ul: »Dumnezeule, ai mil� de mine, p�c�tosul!« Ca �i cum ar vrea 
s� spun�: „Dac� a existat vreun p�c�tos, atunci acela sunt eu.” Dar chiar �i apostolul Pavel a spus 
despre sine, c� el este cel mai mare p�c�tos, �i aceasta era adev�rat. Tocmai realitatea 
neprih�nirii sale ob�inut� prin Lege l-a f�cut s� devin� un du�man aprig al Domnului �i un 
du�man al tuturor celor care chemau Numele Lui. El nu poseda nimic altceva, decât numai 
religia omului în carne (în firea p�mânteasc�), ca s� folosim felul lui propriu de exprimare. El era 
un »evreu între evrei«, care î�i aroga dreptul s� poat� îndeplini aceast� dreptate (neprih�nire). El 
a tr�it deosebit de con�tiincios, dar potrivit cu întunericul, în care se afla, care l-a f�cut s� fie a�a 
de aspru împotriva Domnului Isus �i a tuturor celor care sunt ai S�i. Nu exist� nimic altceva, care 
s� fie în contradic�ie mai mare cu dreptatea lui Dumnezeu în Hristos, ca „dreptatea” 
(„neprih�nirea”) omului în carne (în firea p�mânteasc�). 
   În Evanghelia dup� Ioan capitolul 16 se arat�, c� acum nu este vorba de a r�spunde cu ajutorul 
Legii la întreb�rile referitoare la p�cat, dreptate (neprih�nire) �i judecat�. Prin prezen�a 
Domnului pe p�mânt �i respingerea Lui a intervenit o schimbare a�a de radical�, c� acum Duhul, 
dup� coborârea Lui pe p�mânt, dovede�te lumea vinovat� în ceea ce prive�te p�catul, 
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neprih�nirea �i judecata. Domnul spune: »�i când va veni El, va dovedi lumea vinovat� în ce 
prive�te p�catul, neprih�nirea �i judecata. În ce prive�te p�catul; fiindc� ei nu cred în Mine; în ce 
prive�te neprih�nirea; fiindc� M� duc la Tat�l, �i nu M� ve�i mai vedea; în ce prive�te judecata; 
fiindc� st�pânitorul lumii acesteia este judecat« (Ioan 16, 8-11). Dovedirea în ceea ce prive�te 
judecata nu const� în ar�tarea public� a m�surilor represive ale lui Dumnezeu, ca în cazul 
Egiptului, Canaanului, Babilonului sau Romei. Domnul se refer� la judecata, care a fost f�cut� 
cunoscut st�pânitorului lumii acesteia, care a înt�râtat lumea, ca s� r�stigneasc� pe Domnul 
slavei. Aceast� r�stignire a fost totodat� judecata lui; ce-i drept, executarea sentin�ei urmeaz� s� 
aib� loc, dar situa�ia este pe deplin clarificat�. Marele p�cat const� în a nu crede în Hristos; 
adev�rata neprih�nire (dreptate) const� în întoarcerea Celui respins la Tat�l S�u. Lumea a pierdut 
pe Isus. El a venit în lume �i a c�utat s� mântuiasc� pe p�c�to�i, oriunde S-ar fi aflat El. Dar ei nu 
au vrut s�-L primeasc�, �i poporul Lui propriu L-a lovit cel mai r�u, prin respingerea Lui; ei L-au 
pironit pe cruce. Dar pe baza crucii nu numai Dumnezeu a fost glorificat; ea a f�cut ca prin 
primirea lui Hristos în slav�, adev�rata dreptate s� devin� vizibil� oamenilor, lui satana �i lumii, 
inclusiv lui Israel. 
   Dumnezeu a f�cut cunoscut dreptatea Sa, prin aceea c� El ofer� p�c�tosului pierdut vestea 
bun� a mântuirii. Ea este vestit� în Numele lui Isus, singurul Nume sub cer, care a fost dat 
oamenilor, în care noi trebuie s� fim mântui�i. Prin aceasta s-a revelat dreptatea lui Dumnezeu 
prin credin�a în Isus Hristos fa�� de to�i �i pentru to�i care cred. Dup� îndrept��ire (justificare) 
începe în mod necesar sfin�irea practic�. C�ci în Numele S�u noi nu am primit numai iertarea 
p�catelor, ci am primit �i via�a, �i aceast� via�� nou� rode�te fructe bune. Dar aceasta este o 
chestiune de sfin�enie. Ceea ce ne-a întâmpinat �i ne-a salvat este Hristos în lucrarea Sa pentru 
noi înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce ne face acum pe noi s� ne judec�m singuri �i prin 
m�rturisirea f�r� cru�are a p�catelor s� onor�m pe Dumnezeu, este parte component� a sfin�eniei 
aceluia care acum este justificat (îndrept��it, neprih�nit) în Hristos �i pentru Numele Lui. 
   Taina acestui fapt ne este prezentat� aici prin energia care caracterizeaz� pe »tineri«. Ei nu 
aveau o energie natural�, c�ci aceast� energie nu con�ine ceea ce corespunde harului, ci ei aveau 
putere spiritual� �i curaj spiritual, �i Cuvântul care locuia permanent în ei lucra conservativ �i 
regulariza umblarea lor. Dragostea lor pentru Cuvânt era a�a de mare, c� ei nu numai c� Îl aveau 
permanent cu ei, ci era �i permanent în ei. Lor nu le mergea a�a cum uneori se aude spunând de 
unii fra�i iubi�i, c� ei „se preocupau zilnic dou� sau trei ore cu Cuvântul”. În cazul tinerilor 
Cuvântul avea autoritate deplin� asupra lor. A�a �i trebuie s� fie; nu c� noi ne preocup�m când 
vrem cu Cuvântul, c�ci aceasta se termin� de cele mai multe ori cu faptul, c� noi vorbim mult 
despre el. Dar dac� Cuvântul ne st�pâne�te, atunci s-a terminat cu gândurile noastre. El ne 
înt�re�te, dar el ne �i st�pâne�te, �i condamn� orice înc�p��ânare. A�a era în cazul »tinerilor«, 
Cuvântul era permanent în ei. Nu le era de ajuns numai s� cerceteze Cuvântul. Ei nici nu L-au 
citit, ca s� poat� r�spunde la întreb�rile stârnite de curiozitate, sau ca s� în�eleag� lucrurile pe 
care noi, dup� voia lui Dumnezeu, în acest moment sau probabil în acest timp nu trebuie s� le 
�tim. Nu, ei s-au supus Cuvântului în totalitatea Lui. Putem fii convin�i, c� au meditat cu 
rug�ciune de la început �i pân� la sfâr�it asupra Scripturilor, în m�sura în care acestea le st�teau 
la dispozi�ie, �i aceasta a fost atunci mult mai greu decât în zilele noastre. Uit�-te ast�zi în Biblia 
unui cre�tin, vei g�si în foarte pu�ine locuri noti�e, multe alte p�r�i din Biblie sunt aproape noi �i 
neatinse. Înseamn� aceasta s� ai Cuvântul r�mânând în tine? În acest caz trebuie s� pre�uim 
Cuvântul întreg �i s�-L cercet�m cu h�rnicie, c�ci noi nu �tim niciodat� când vom avea nevoie de 
o anumit� parte a Cuvântului. S� �inem minte, c� este pl�cut lui Dumnezeu, este în�elept din 
partea noastr� �i ne este de folos s� avem Cuvântul r�mânând în noi. 
   Dar se merge mai departe. »Nu iubi�i lumea!« De ce tocmai »tinerii« sunt aten�iona�i în 
privin�a aceasta, �i nu »p�rin�ii« sau »copila�ii«? A�a cum vom vedea, copila�ii primesc multe 
alte înv���turi; p�rin�ilor li se repet� ce li s-a scris deja. Partea lor, care îi caracteriza în mod 
deosebit, era, ca �i Maria, s� �ad� la picioarele Domnului �i s� asculte Cuvântul Lui! Nu 
înseamn� aceasta s� fi primit pe Hristos în tine însu�i �i s� fi umplut de El? Cuvântul lui Hristos 
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locuia din bel�ug în ei în toat� în�elepciunea �i priceperea spiritual�. Dar aceasta nu era totul. 
Hristos Însu�i, revelat aici pe p�mânt, era permanent înaintea lor ca subiectul principal al 
bucuriei lor �i al p�rt��iei lor cu Tat�l. Dar ace�ti b�rba�i tineri sunt aten�iona�i cu cuvintele: »Nu 
iubi�i lumea!« Nu este aceasta o vorbire ciudat� fa�� de ni�te credincio�i, care au dovedit o astfel 
de energie spiritual�? Nicidecum, c�ci tocmai aceast� energie, chiar dac� este de natur� 
spiritual�, ascunde un pericol în ea. Ei au plecat cu dorin�a sincer�, s� vesteasc� adev�rul, �i f�r� 
team� au m�rturisit despre Hristos prin Cuvântul S�u, care era permanent în ei, �i prin puterea 
Duhului Sfânt, care lucra prin ei. Dar tocmai victoriile ob�inute se dovedesc a fi un pericol, �i 
prin umblarea împreun� cu oamenii lumii, duhul lumii se poate strecura în inim�, înainte de a�i 
da seama. Trebuie s� �inem minte, c� dragostea pentru lume nu const� exclusiv în a avea pl�cere 
de lucrurile ei, a�a cum ar fi spectacolele �i desf�t�rile, muzica �i teatrul, vânatul, pescuitul, 
cursele de cai, jocurile de noroc �i alte lucruri grosolane ale poftelor lumii. 
   Lumea este o curs� ciudat� �i mult mai periculoas� decât carnea (firea p�mânteasc�). C�ci cu 
siguran�� se detest� pl�cerile carnale, �i chiar �i oamenii care sunt deda�i lumii s-ar ru�ina de ele. 
Pofta lumii este îns� cu totul altceva. Ea pare a fi foarte onorabil�. Nu o g�sim noi �i la 
personalit��ile cele mai eminente? Pofta lumii înseamn� s� dore�ti ce place societ��ii �i ce ofer� 
tuturor oamenilor ilumina�ii, conduc�torii �i ap�r�torii „vie�ii pl�cute” în lumea aceasta ca scop 
propriu-zis al vie�ii. Ea exercit� o influen�� uria��, în mod deosebit asupra celor tineri �i asupra 
acelora dintre ei, care sunt plini de energie, cunosc pe Domnul �i cu sinceritate depun eforturi s� 
r�spândeasc� cuno�tin�a despre adev�r. Aceste eforturi îi ademenesc la anumite riscuri �i ei sunt 
deseori de p�rere, c� se pot duce peste tot, deoarece ei pot oferi o veste a�a de bun�. Ei cunosc pe 
Salvatorul, pe care al�ii nu-L cunosc; se poate g�si deci un loc unde ei nu ar avea voie s� 
mearg�? În aceast� râvn� a lor au nevoie totu�i în mod deosebit de p�zirea fa�� de lume �i 
caracterul ei. 
   Lumea în acest sens nu este ceea ce a creat Dumnezeu, ci sistemul pe care l-a instaurat diavolul 
în sens moral dup� c�derea în p�cat a omului. „Lumea” a început cu Cain �i urma�ii lui. Ce citim 
despre Cain? El a fost condamnat s� fie pribeag �i fugar pe p�mânt. Ca s� anuleze aceast� 
sentin��, el �i-a cl�dit o cetate. Nu l-a satisf�cut faptul c� unul locuia aici, iar cel�lalt acolo, el 
voia s� tr�iasc� împreun� cu to�i. Unitatea d� putere, spun oamenii. La aceasta se adaug�, c� el se 
folose�te cu iscusin�� de toate metodele, ca s� ocupe o pozi�ie de vârf. Cei mai mul�i oameni 
sper� s� ajung� cândva �i cumva la în�l�ime, chiar dac� este numai pe o anumit� treapt�. În 
aceste eforturi ale lor nu �in seama de Dumnezeu �i de p�cat. C�l�uzit de astfel de gânduri Cain a 
cl�dit o cetate �i a numit-o dup� numele fiului s�u. Mândria lui a fost satisf�cut�, �i tot a�a �i 
orgoliul �i str�dania lui de a fi pl�cut altora. Nici o clip� nu s-a mai gândit la Dumnezeu. Un om 
progresist nu putea s� g�seasc� nimic atr�g�tor nici la Abel, �i nici la Set, care a venit în locul 
lui; dar Cain �i urma�ii lui au avut parte de multe. Cu ei a început arta poetic� a omenirii. În felul 
acesta Lameh a scris pe placul lui o poezie pentru femeile lui, acela�i Lameh care a introdus 
poligamia. În acest cântec, pe care el l-a dedicat subiectelor simpatiilor sale, el a justificat 
uciderea în scopul ap�r�rii. El nu s-a gândit la Dumnezeu, nici m�car în cazul unui eveniment 
a�a de tragic, ci la femeile lui. În�elegerea lui Dumnezeu cu Cain a fost pentru el nu numai un 
motiv s�-�i apere fapta proprie, ci el a numit aceast� fapt� ca fiind îndrept��it�. În continuare 
g�sim în aceast� familie originea vie�ii temerare de nomad, dar �i cultura rafinat� �i desf�t�rile 
urechii, pe care le ofer� instrumentele de suflat �i cu coarde. Deci într-un moment a�a de 
timpuriu „lumea” era deja activ�. Nu o recunoa�tem noi în acestea? F�r� îndoial�, lumea are 
anumite pl�ceri, de care se poate folosi �i un cre�tin. Dar o umbr� întunecat� �ade pe tot ce 
posed� ea �i pe caracterul ei – prezen�a unui Hristos batjocorit �i totu�i mult iubit din aceast� 
cauz�! Nume�te-mi o singur� parte a lumii, pe care Hristos ar putea s-o numeasc� bun�! Unde 
este ceea ce pre�uia El, în care tr�ia �i ce iubea? Aici avem criteriul pentru evaluarea lumii. Pe de 
o parte arat� cu toat� claritatea, câte lucruri sunt în lumea aceasta, care nu se potrivesc pentru un 
cre�tin �i care trebuie respinse; pe de alt� parte arat� clar, c� tot ce nu vine de la Hristos poate s� 
fie dorit cu ardoare de inima omului dec�zut. �i tocmai în aceasta const� caracterul lumii. Unii 
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oameni se preocup� cu �tiin�a, al�ii prefer� literatura sau g�sesc pl�cere în politic�. Din p�cate 
este chiar posibil, ca oamenii lumii s� se foloseasc� de religie �i folosesc lucrarea Domnului 
precum �i serviciile divine cu un duh lumesc �i sens egocentric, ca prin aceasta s� aib� câ�tig sau 
s�-�i asume laud�. Religia ofer� omului multe posibilit��i, ca s� câ�tige simpatia poporului. Dar 
nu este �i aceasta „lumea”? Numele Domnului, desp�r�it de voia Sa �i de gloria Sa, nu este ap�rat 
contra abuzului. Unii din poe�ii f�r� Dumnezeu, care au tr�it cândva, au ac�ionat în felul acesta. 
Ei au scris despre lucrurile Sfintei Scripturi, f�r� ca ei personal s� aib� foloase din ele, c�ci ei au 
r�mas �i mai departe de Dumnezeu �i deseori au fost du�mani ai lui Hristos. 
   Prin aceasta a existat pentru »tineri« un pericol mare din partea lumii, oricât de tari ar fi fost ei, 
dac� ei nu ar fi p�strat o permanent� crescând� sensibilizare fa�� de rela�iile lor cu Tat�l. Aceast� 
cuno�tin�� au avut-o ei deja când erau copila�i; ei s-au caracterizat prin aceasta �i s-au bucurat de 
ea. Siguran�a iert�rii p�catelor �i pe lâng� aceasta cunoa�terea Tat�lui sunt privilegii pre�ioase. 
Cât de mul�i cre�tini, care se consider� avansa�i din punct de vedere spiritual, �i a�a sunt privi�i �i 
de al�ii, nu îndr�znesc s� ia în posesiune pentru sine acest privilegiu. Ei nu sunt pe deplin 
convin�i, �i de cele mai multe ori nu se adreseaz� lui Dumnezeu în sensul deplin de Tat�, ci ca 
Cel Atotputernic, ca Iehova, ca Dumnezeu al lui Avraam, �i a�a mai departe, ca �i cum ei ar fi 
Iudei. Noi trebuie s� recunoa�tem, c� aceasta este starea cre�tin�t��ii de ast�zi, în mod deosebit în 
interiorul cercurilor care sunt mândre de vârsta �i de num�rul membrilor sistemului lor religios. 
Toate acestea poart� un pregnant caracter iudaic. Hristos, dimpotriv�, d� na�tere la un cre�tinism 
adev�rat, prin aceea c� El scoate oamenii din toate leg�turile p�mânte�ti, fie ele de natur� iudaic� 
sau p�gân�, �i începând de la începutul vie�ii lor de credin�� le imprim� caracterul Lui pe tot 
parcursul drumului lor. El spune despre aceia, pe care Tat�l I i-a dat, c� ei nu sunt din lume, tot 
a�a cum nici El nu este din lume. A�a erau în mod deosebit »tinerii«, care trebuiau s� se p�zeasc� 
de lume, pentru ca, cu toat� râvna lor, s� nu ajung� în pericolul de a se încurca cu lumea. S-ar 
putea ca ei s� spun�, c� ei au numai dorin�a s� câ�tige lumea pentru Hristos, �i singurul motiv al 
lor este s� vesteasc� lumii pe Hristos �i Evanghelia Sa. Dar noi trebuie s� r�mânem permanent în 
dependen�� de El �i sub c�l�uzirea Duhului S�u, dac� mergem în lucrarea Sa, chiar �i cu privire 
la locul �i desf��urarea acestei lucr�ri. Nu este suficient s� ai inten�ii bune sau s� urm�re�ti un 
scop bun. Cel mai mare pericol este în felul în care noi facem ceva. Ne r�t�cim u�or în felul 
„cum” facem ceva. Lucrul în sine poate fi bun, dar �i mijloacele trebuie s� fie în concordan�� cu 
voia �i Cuvântul lui Dumnezeu. „Tinerii” nu sunt solicita�i la modul general s� fie vigilen�i; 
urmeaz� o alt� aten�ionare. Li se spune, s� nu iubeasc� »ce este în lume«. În anumite împrejur�ri 
aceasta poate s� fie mai periculos �i mai perfid decât lumea îns��i. S� ne gândim la religiile 
lumii, la num�rul adep�ilor, la a�a-numi�ii mari, nobili, în�elep�i, înv��a�i. Care om firesc nu se 
las� prins de lucrurile religioase, nobile, în afar� de faptul c� el este un ateu absolut? Chiar �i 
Cain în întunericul lui �i în dep�rtarea lui de Dumnezeu a avut religia lui �i lumea lui. Nu sunt 
aceste lucruri deosebit de ispititoare pentru unii credincio�i �i un imbold pentru activitatea lor 
plin� de zel? C�ci unii cre�tini ar putea spune: „Nu îndr�znesc s� iubesc lumea; dar aceast� 
ofert� este demn� de primit �i ea îmi ofer� ocazia s� fac mult bine �i chiar s� m�rturisesc despre 
Hristos. Nu conteaz� în care p�rt��ie m� aflu sau ce împrejur�ri sunt!” Dar aceasta înseamn� 
întotdeauna, s� faci compromise în dauna adev�rului, �i apar�ine lucrurilor »care sunt în lume«, 
�i pe care noi nu trebuie s� le iubim. Mai trebuie spus, cât de gre�it este s� te dedai unui lucru, 
care înc�tu�eaz�, unui hoby sau unei pasiuni, care nu au o leg�tur� adev�rat� cu Hristos? Toate 
astfel de lucruri devin idoli, c�ci numai Hristos are dreptul la toat� dragostea noastr� �i la 
respectarea obliga�iilor �i leg�turilor noastre cu El. 
   Hristos este tema, pe care Tat�l o pune înaintea ochilor no�trii, �i dac� ochii no�tri sunt 
îndrepta�i în simplitate spre El, atunci putem fi siguri c� �i tot trupul nostru va fi o lumin� 
deplin�. Este imposibil ca cineva s� poat� privi cu adev�rat la Hristos �i s� fac� din El subiectul 
lucr�rii �i umbl�rii lui zilnice, dac� în acela�i timp el se ocup� cu ceva, pe care Domnul nu îl 
poate numi bun. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie s� locuiasc� în noi. Dac� suntem mul�umi�i s� 
facem numai ceea ce îi place Lui, atunci cu siguran�� El ne va veni în ajutor. Dar influen�a 
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orbitoare a lumii este permanent prezent�. S-ar putea ca râvna s� ne fac� s� ne consider�m 
importan�i �i s� ac�ion�m potrivit cu voin�a noastr�. Urmarea este, c� chiar cea mai sincer� 
inten�ie poate deveni un pericol pentru noi. De aceea »tinerii« sunt aten�iona�i: »Nu iubi�i lumea, 
nici lucrurile din lume!« Se mai adaug� o aten�ionare deosebit de serioas�: »Dac� iube�te cineva 
lumea, dragostea Tat�lui nu este în El.« Apostolul Ioan iube�te s� prezinte un lucru foarte absolut 
�i principial, f�r� s� se refere la împrejur�rile care îl îngr�desc. În formularea »dac� iube�te 
cineva lumea« el nu face nici o atenuare. Principiul este prezent, �i când tu în principiu �i în mod 
practic iube�ti lumea, atunci dragostea Tat�lui nu poate fi realitate pentru tine. 
   Dac� în zilele noastre vii în contact cu cre�tini �i prive�ti umblarea lor, deseori se g�se�te o 
amestecare trist� a principiilor. Ei sunt c�l�uzi�i atât de motive bune cât �i de motive rele. Dar 
aici nu vedem un astfel de tablou. Sunt alte locuri din Cuvântul lui Dumnezeu, care de asemenea 
se preocup� cu aceast� tem�. Dar aici scriitorul a fost c�l�uzit s� prezinte în mod deosebit atât 
principiul absolut corect cât �i principiul absolut gre�it. De aceea este constatat clar, c� dragostea 
Tat�lui nu este în cel care iube�te lumea. Aceasta este înv���tura adev�rat� �i s�n�toas�; ea 
pleac� de la premisa, c� acest principiu î�i exercit� influen�a în ambele direc�ii. Apoi apostolul 
Ioan ajunge s� vorbeasc� despre diferen�ele esen�iale dintre pl�cerile care domin� în lume: »C�ci 
tot ce este în lume, pofta firii p�mânte�ti (aceasta este ce lucreaz� în fiecare persoan� în parte), 
pofta ochilor (ceea ce este în afara mea �i îmi captiveaz� aten�ia) �i l�ud�ro�ia vie�ii ...«. Aceasta 
este a treia curs�, care poate consta în aceea c� se încearc� s� se p�streze o pozi�ie în lume printr-
un stil de via�� corespunz�tor �i o înf��i�are exterioar� corespunz�toare. S� ne gândim de 
exemplu la un nobil, la apar�in�torii societ��ii înalte sau la marea mul�ime care n�zuie�te dup� 
astfel de pozi�ii, - unde se g�se�te atunci aici Hristos? Ne închipuim noi c� Hristos recunoa�te 
cumva la ucenicii S�i rangurile p�mânte�ti sau pozi�iile ob�inute în aceast� lume? Ce a vrut 
Domnul s� spun�, când a zis: »Ei nu sunt din lume, tot a�a cum nici Eu nu sunt din lume«? Poate 
un cre�tin s� aduc� din lume o jertf� pl�cut� Lui? 
   Unii cre�tini �in mult la demnitatea lor p�mânteasc� �i o dedic�, a�a cum gândesc ei, lui 
Hristos, ca �i cum Domnul ar acorda o valoare oarecare acesteia. Ne-a înv��at Domnul nostru 
ceva de felul acesta, sau au umblat apostolii �i ceilal�i credincio�i sinceri în felul acesta? 
Desp�r�irea lui Hristos de lume �i dedicarea Lui pentru Tat�l este pentru inima sincer�, care a 
fost cur��it� prin credin��, un imbold s� fac� asemenea Lui. Este foarte cunoscut, c� în mul�i 
cre�tini se g�se�te str�dania contrar�, �i aceasta a fost permanent un motiv de multe griji �i o 
povar� pentru to�i cei care aveau sentimentele îndreptate spre Numele S�u �i Cuvântul S�u. 
Mândria într-un cre�tin este lipsa de sentimente fa�� de cel�lalt �i este detestat� de Tat�l. Domnul 
nu se uit� la ce este în�l�at sau coborât în mijlocul p�catului �i nebuniei, al înfumur�rii �i 
mândriei de care sunt st�pâni�i oamenii. Nici pe noi El nu ne-a întâmpinat a�a, ci a venit s� 
elimine toate lucrurile de nimic �i s� scrie deasupra lor sentin�a mor�ii. A r�mas la cruce ceva din 
aceste lucruri lume�ti cru�at de la moarte? De aceea slujitorul Lui spune în acest loc, c� nici una 
din acestea nu este din Tat�l, ci din lume, care L-a urât pe El �i pe Fiul S�u. Are Tat�l vreo 
bucurie de aceste lucruri, care înseamn� foarte mult pentru oameni �i de care ei se aga�� cu atâta 
tenacitate, se invidiaz� unii pe al�ii �i alearg� dup� ele? Pe scurt, l�ud�ro�ia vie�ii nu este de la 
Tat�l, ci – �i aceasta spune mai mult – este de la du�manul S�u, de la lume. 
   Ce este deci lumea? Ea este sistemul pe care satan l-a instaurat între oamenii dec�zu�i, ca s� 
�tearg� amintirea de paradisul pierdut. Acest sistem s-a r�spândit de atunci tot mai mult �i a fost 
împodobit �i cu toat� catastrofa îngrozitoare, pe care potopul a adus-o cu sine, a înaintat tot mai 
mult, pân� când s-a ridicat împotriva Fiului lui Dumnezeu �i L-a r�stignit pe cruce. A�a de 
departe a ajuns lumea, cu toat� arta �i literatura, religia �i filozofia ei. Ea consta atunci atât din 
Iudei cât �i din p�gâni; ambii iubeau lumea, �i ambii s-au unit ca în chip ru�inos s� înl�ture pe 
Domnul slavei. Poate aceast� lume sau ceva din ea s� fie subiectul dragostei unui cre�tin? 
   Poate el s� iubeasc�, ceea ce pentru ea este mândrie �i bucurie? Nu ar fi aceasta o tr�dare a 
Tat�lui �i a Fiului? 
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   Dar lumea mai poart� �i o alt� caracteristic�, la care aici se face referin�� categoric�. Ea este pe 
cale de dispari�ie, deoarece sentin�a de moarte din partea lui Dumnezeu este asupra ei. Ea va 
pieri în totalitate. Lumea �i pofta ei trece, �i cine poate împiedeca aceasta? Fie c� este vorba de 
bog��ie sau de pozi�ie social�, de pl�ceri, putere sau orice ar fi – toate vor fi nimicite; chiar �i 
mândria ei va pieri, pe care în zilele noastre o putem întâlni chiar �i în casele s�racilor. Oamenii 
depun toate eforturile pentru aceste lucruri trec�toare �i sunt plini de dorin�a s� par� mai mult 
decât sunt. În felul acesta sub suprafa�� clocote�te permanent nelini�tea �i suferin�a, �i ele nu pot 
fi înl�turate prin pl�ceri. 
   »Lumea �i pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu r�mâne în veac.« Nu numai 
Cuvântul r�mâne în veac, ci �i acela care face voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu are o 
importan�� mult mai mare decât toat� înv���tura dat� de oameni sau de a�a-numitele articole de 
credin��. F�r� îndoial�, este foarte important s� ne împotrivim la tot ce este gre�it �i r�u. Pentru 
aceasta trebuie s� fim supu�i Cuvântului revelat al lui Dumnezeu �i voiei Sale. Chiar �i atunci 
când cei mai buni oameni formuleaz� astfel de înv���turi în scrierile lor de atac �i de ap�rare. În 
felul acesta se strecoar� foarte u�or în�el�toria. Dar aici ni se spune, c� cel ce face voia lui 
Dumnezeu va r�mâne în veac; �i aceasta este posibil numai dac� se urmeaz� pe Domnul �i se 
iube�te pe Tat�l. »Fiul r�mâne în veac«; �i cre�tinul va r�mâne �i el în veac, chiar dac� va 
adormi. Domnul va veni �i îl va trezi din somnul mor�ii sau, dac� el tr�ie�te �i va r�mâne pân� la 
venirea Lui, va fi transformat asemenea chipului S�u de slav�. Aceast� slav� va fi v�zut� în 
ve�nicie în el. Dar el este chemat s� recunoasc� deja acum acest fapt �i s� tr�iasc� zilnic 
corespunz�tor lui. El nu trebuie s� ajung� pe drumurile necur��iei lumii, care par a�a de 
atr�g�toare �i totu�i, oriunde ai privi, sunt pline de stric�ciune �i p�cat. 
   Ajungem acum în versetul 18 la »copila�i«. Ei nu reprezint� întreaga familie a lui Dumnezeu. 
Este o gre�eal� care nu se poate ierta, s� confund�m întreaga familie cu o grup� deosebit� din ea, 
cu „cei mai tineri”. Ei sunt cei despre care se spune, c� au cunoscut pe Tat�l. Vai, cât de mult s-
au îndep�rtat ast�zi credincio�ii de aceast� cunoa�tere! Nu este remarcabil, c� Duhul lui 
Dumnezeu dedic� în continuare a�a de multe informa�ii cu privire la »copila�i«? »P�rin�ilor« nu 
li s-a spus a doua oar� nici un cuvânt mai mult, decât li s-a spus prima dat�, »tinerilor« li s-a spus 
numai câteva, dar »copila�ilor« li se spun cele mai multe. Nu se simte în aceasta frumuse�ea 
harului? Felul acesta de a vorbi nu este potrivit oamenilor, ci lui Dumnezeu, care prin Duhul S�u 
r�spunde nevoilor »copila�ilor«. Ei au cea mai mare nevoie de îngrijire din partea Lui; �i de 
aceea ei ob�in cele mai multe informa�ii. Duhul lui Dumnezeu ofer� în cazul lor mai multe 
detalii, decât în cazul »tinerilor«, c�ci ei erau expu�i unor pericole mari. 
   »Copila�ilor, este ultima or�«, se spune textual, �i aceasta merge mult mai departe decât 
»timpurile din urm�« din 1 Timotei 4, 1 �i »zilele din urm�« din 2 Timotei 3, 1. Da, este »ultima 
or�«; f�r� îndoial� o or� care dureaz� mult timp, dar nu pentru c� El întârzie, ci pentru c� 
Dumnezeu este îndelung r�bd�tor �i nu vrea ca cineva s� piar�, ci to�i s� vin� la poc�in��. Mai 
sunt înc� multe suflete, pe care El vrea s� le salveze, s� le binecuvânteze �i s� le fac� m�dulare 
ale trupului lui Hristos, �i de aceea Dumnezeu mai a�teapt� înc�. Dar deja din zilele apostolului 
dureaz� »ultima or�«. Cum s-a ajuns la aceasta? Nu pentru c� a crescut cuno�tin�a lui Hristos, ci 
din cauza »multor antihri�ti«. Timpul venirii Lui este numit »sfâr�itul acestor zile«. Aceste zile 
au început atunci când Dumnezeu a început s� se preocupe cu poporul S�u p�mântesc, �i se 
încheie cu »împlinirea vremii«, când a venit Hristos. A�a citim în Galateni 4, 4: »Când a venit 
împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul S�u.« 
   Aici este o expresie remarcabil� mult mai sever�: »ultima or�«. Timpul este scurt, Domnul este 
aproape. El este gata s� judece vii �i mor�ii, a�a cum spune apostolul Petru; nu numai s� ne ia pe 
noi în cer. Dar în acela�i timp Dumnezeu prelunge�te timpul harului S�u minunat; ca s� salveze 
mai mul�i oameni. Ce se va întâmpla când ultimul m�dular al trupului lui Hristos va fi ad�ugat? 
Domnul va veni �i va lua pe ai S�i la Sine. Dup� aceea va începe s� lucreze între Iudei �i între 
p�gâni (ace�tia sunt popoarele ne-cre�tine), ca s� preg�teasc� în mod deosebit pe poporul S�u 
p�mântesc pentru pozi�ia pe care el o va ocupa pe p�mânt. La prima Lui venire, poporul Lui nu a 
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fost gata; a doua oar� Domnul Î�i va atinge �inta. Atunci va fi pe p�mânt un popor preg�tit pentru 
Domnul �i pentru Împ�r��ia Sa. Ceea ce nu a putut face Ioan Botez�torul, va face El atunci. El va 
schimba inima lui Israel. Ei vor primi pe Mesia al lor, pe care L-au respins mult timp, în care ei, 
spre marea lor uimire �i durere, vor recunoa�te pe Acela, pe care ei L-au r�stignit. În zilele acelea 
Iehova Îi va da partea Lui cu cei mari �i va împ�r�i prada cu cei puternici, în timp ce Dumnezeu a 
ales acum lucrurile nebune �i pe cei slabi �i f�r� pre� ai lumii, pentru ca în Hristos s� fac� mare 
harul S�u. În zilele venirii Lui El se va îndura de Sion, care mult timp a fost înjosit; na�iunile se 
vor teme de Numele Domnului, �i to�i împ�ra�ii p�mântului de slava Sa (Psalmul 102, 15). O 
parte dintre Iudei vor face probabil aceast� descoperire înainte, al�i o vor face abia la venirea Sa; 
c�ci vor fi diferen�e între ei în privin�a aceasta. 
   Pentru noi îns� acum este »ultima or�«. Nici cre�tinismul nu ocup� acum o pozi�ie dominant�, 
�i nici Evanghelia Împ�r��iei nu este vestit� tuturor na�iunilor. »Ultima or�« înseamn�, c� acum 
apar mul�i antihri�ti. Dup� aceea Iudeii care s-au întors la Dumnezeu vor misiona printre toate 
popoarele p�gâne, �i acolo unde cre�tinii nu au ajuns; harul lui Dumnezeu le va da puterea 
necesar� pentru aceasta. Atunci va veni sfâr�itul veacurilor. 
   Este aceasta speran�a cre�tin�? Noi nu a�tept�m sfâr�itul, ci pe Hristos, ca s� ne r�peasc� acolo 
unde este El. �i Iudeii a�teapt� pe Domnul. Ei a�teapt� ca El s� se coboare �i s� binecuvânteze 
p�mântul; �i cu siguran�� El va face aceasta. Dar aceasta este cu totul altceva �i va avea loc abia 
dup� aceea. Între scopul ceresc �i scopul p�mântesc al venirii Sale exist� o anumit� perioad�, 
care cu siguran�� va fi de scurt� durat�. Ce impresie trebuie s� fi f�cut aceast� vestire serioas�, c� 
ultima or� a sosit, în inimile celor c�rora le-a scris apostolul! Cât de uimi�i trebuie s� fi fost ei de 
aceasta! Mul�i gândesc, c� un astfel de adev�r nu poate nicidecum s� fie o hran� potrivit� pentru 
»copila�i«. Cât de important este, c� credincio�ii nu numai citesc Biblia lor, ci o �i cred cu 
încredere de copil! Ce g�sesc ei acolo, pune cap�t tuturor teoriilor �i gândurilor omene�ti. 
»Copila�ilor, este ceasul cel de pe urm�. �i dup� cum a�i auzit c� are s� vin� antihrist, s� �ti�i c� 
acum s-au ridicat mul�i antihri�ti.« Amprenta acestui timp al »ultimei ore«. Nu exist� un r�u mai 
detestabil ca anticre�tinismul, du�m�nia îndreptat� direct împotriva persoanei Domnului. 
Antihrist ar putea s� imite pe Domnul Isus, dar motivul lui este numai împotrivire fa�� de El. El 
î�i va revendica ceea ce apar�ine numai lui Dumnezeu. Scopul lui va fi s� se înal�e pe sine �i s� 
t�g�duiasc� pe Dumnezeu, �i cu siguran�� aceasta este cea mai rea �i cea mai îndr�znea�� form� a 
r�ului, care se îndreapt� direct împotriva Lui. »Acum s-au ridicat mul�i antihri�ti.« Antihri�ti sunt 
nu numai în acest ora�, ci în toat� cre�tin�tatea. Ei predic� �i înva��, �i masele îi ascult� f�r� nici 
cea mai mic� b�nuial�, c� ei ascult� o înv���tur� anticre�tin�. Faptul c� �i mul�i cre�tini adev�ra�i 
consimt cu u�urin�� la aceasta, este din cauz� c� ei cerceteaz� foarte pu�in Cuvântul lui 
Dumnezeu sub c�l�uzirea Duhului Sfânt. 
   Caracterul acestui r�u se recunoa�te mai bine, dac� ne gândim la vechiul „Deism” englezesc. 
El a fost alungat din aceast� �ar� (Anglia) cu aproximativ 200 de ani în urm�, apoi a fost preluat 
de germani �i acum, prin iscusin�a german� �i cu o str�lucire nou� �i aparen�� progresist� fals� a 
fost readus înapoi. El constituie o parte însemnat� a „criticii biblice înalte”, care este primit cu 
l�comie de oameni, ca ceva nou, mare �i progresist. Din p�cate acest duh a pus st�pânire atât pe 
vechile catedre universitare, cât �i pe cele moderne �i a fost f�cut un bastion împotriva Domnului 
Isus. Ele au devenit centre, de unde se r�spânde�te necredin�a. Ele otr�vesc pe tinerii, care sunt 
hot�râ�i s� devin� p�stori sau s� preia func�ii biserice�ti. Între denomina�iuni sunt diferen�e 
minore în aceast� privin��. 
   Partea liberal� a bisericii de stat engleze a fost stricat� prin aceasta tot a�a de mult ca �i 
protestantismul independent de ea, �i descompunerea progreseaz� în cadrul ambelor. �i 
frac�iunea catolicizat� a bisericii anglicane, r�mas� statornic� pân� acum, începe acum s� 
capituleze. Oamenii nu vor s� cread�, �i drept urmare stric�ciunea se întinde �i peste ei, 
indiferent de orientarea c�reia îi apar�in. Chiar �i credincio�ii sufer� pagube mari din aceasta. Dar 
Domnul �tie cum poate s� elibereze pe ai S�i; El Î�i d� toate silin�ele s� le lumineze privirea 
întunecat� �i s�-i fac� capabili s� recunoasc� la timp pericolele. Este pe deplin clar, c� erudi�ia nu 
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este apt� nici pentru a fi un mijloc de control al r�ului �i nici ca s�-l împiedice. Dar Dumnezeu în 
harul S�u va p�zi pe »copila�i«. Cunoa�terea pe care o au ei cu privire la Tat�l constituie baza 
binecuvântat� pentru aceasta. Se intereseaz� ace�ti critici moderni de aceast� cunoa�tere? Au ei 
Cuvântul lui Dumnezeu r�mânând în ei? Doresc ei puterea Duhului Sfânt, ca s� primeasc� 
adev�rul S�u �i s� umble în el? Aceasta este imposibil la aceia care neag� c� Sfânta Scriptur� 
este Cuvântul lui Dumnezeu. Da, este adev�rat - »acum s-au ridicat mul�i antihri�ti; prin aceasta 
cunoa�tem c� este ceasul de pe urm�.« Care cre�tin cu judecat� nu �tie aceasta ast�zi? Mul�i î�i 
pot aminti de timpul, când acest r�u nu era a�a de extins ca ast�zi. Necredin�a ia propor�ii foarte 
repede; dar germenele acestei evolu�ii s-a ar�tat deja în zilele apostolilor. »Ei au ie�it din 
mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai no�tri.« Ei poart� în ei semnul caracteristic al r�zvr�tirii. 
Unele personalit��i conduc�toare ale anticre�tinismului au m�rturisit odinioar� c� sunt cre�tini. 
Unii dintre ei au fost cunoscu�i �i între noi – oameni înv��a�i �i destoinici, dar care acum ocup� 
pozi�ii de frunte în acest sistem religios al scepticismului. Unul era vegetarian, moralist, 
abstinent �i revolu�ionar în ideile lui; aceasta a impresionat pe mul�i oameni; c�ci ei erau foarte 
înclina�i s� accepte c� în astfel de persoane trebuie s� fie ceva bun. �i cu toate acestea este vorba 
de antihri�ti. 
   »C�ci dac� ar fi fost dintre ai no�trii, ar fi r�mas cu noi; ci au ie�it, ca s� se arate c� ei to�i nu 
sunt dintre noi.« Traducerea „... c� nu to�i sunt dintre noi” este o redare gre�it� a textului din 
greac� �i trebuie privit ca o traducere inexact�, sau chiar nevalabil�, deoarece ea nu red� sensul 
corect. Textul grecesc spune: »... c� ei to�i nu sunt dintre noi«, �i aceasta înseamn� c� niciunul 
din ei nu „era dintre noi”. Dac� se spune c� „nu to�i sunt dintre noi”, prin aceasta se exprim�, c� 
totu�i unii au fost dintre noi; unii dintre ace�ti antihri�ti au fost drept urmare dintre noi! Dar 
apostolul contrazice categoric aceasta. Prin aceasta se recunoa�te, c� oamenii cei mai înv��a�i par 
s�-�i închid� ochii uneori, când se preocup� cu Biblia. Ar fi probabil interesant s� cercet�m 
motivele care conduc astfel de oameni înv��a�i, cucernici, la astfel de r�t�ciri. Dar este suficient 
s� constat�m, c� forma de exprimare »ei to�i nu sunt dintre noi« sau „niciunul din ei ...” red� 
singurul sens adev�rat. Cititorul, care nu a studiat, poate fi sigur, c� prin aceasta are în�elesul 
adev�rat al acestui loc, care se bazeaz� pe folosirea celor mai exacte reguli gramaticale. Înv��a�ii 
ar trebui de altfel s� �tie aceasta, dar se întâmpl� mereu, c� fac gre�eli, ca �i aici. 
   »Dar voi a�i primit ungerea din partea Celui sfânt.« Acest dar de sus îl aveau �i »copila�ii«, 
care erau amenin�a�i de atacurile decisive ale multor antihri�ti. Ei erau un�i cu Duhul Sfânt, care 
le-a fost dat, �i aceast� ungere a venit de la Cel sfânt, de la Domnul Isus. Care este situa�ia cu 
tine, cititorul meu drag? Este de o deosebit� importan�� pentru tine, dac� tu ai fost uns în felul 
acesta. C�ci numai aceasta conteaz� pentru un cre�tin adev�rat; el nu trebuie numai s� stea tare în 
Hristos, ci �i s� fie uns cu Duhul Sfânt, a�a cum citim în 2 Corinteni 1, 21. A�a era în cazul 
copila�ilor, oricât de pu�in ar fi fost ei de crescu�i. Este tot a�a �i la tine? Nu-�i risipi timpul 
interesându-te de al�ii, înainte ca s� �ti c� acest privilegiu �i-a fost dat �i �ie de Cel sfânt. Abia 
dup� aceea ai dreptul cu con�tiin�a curat� �i inima fericit� s� cau�i binele celorlal�i. Dac� vrem s� 
ne ostenim pentru al�ii, cu râvn�, credincio�ie �i nestingheri�i, atunci trebuie s� �tim mai întâi 
care este pozi�ia noastr� înaintea lui Dumnezeu �i care sunt nevoile noastre. Este de remarcat, c� 
în versetul nostru accentul se pune pe „voi”. Deoarece aici se adreseaz� celor mai tineri 
credincio�i, prin aceasta devine clar, c� acest privilegiu este �i pentru to�i ceilal�i credincio�i. 
»Dar voi a�i primit ungerea din partea Celui sfânt �i �ti�i orice lucru.« Nu este aceasta o afirma�ie 
deosebit de remarcabil� cu privire la starea „copila�ilor”? Nu este nici un motiv s� ne îndoim, 
dac� ne gândim, c� ei apar�ineau familiei lui Dumnezeu. Ei erau copii ai lui Dumnezeu �i 
împreun� cu ceilal�i au primit siguran�a binecuvântat� a iert�rii p�catelor. Prin aceasta a fost 
îndep�rtat� de la ei vina, teama �i orice putea împiedeca bucuria �i orice progres. 
   Dac� nu am �ti c� p�catele ne-au fost iertate, atunci am putea numai cu o con�tiin�� necur��it� 
s� încerc�m s� p�trundem în tot adev�rul. Chiar �i lumea recunoa�te, c� o con�tiin�� întinat� ne 
face oameni la�i. Dimpotriv�, o con�tiin�� cur��it� potrivit lui Dumnezeu ne ofer� îndr�zneal�. 
Vedem aceasta la Petru, care, a�a cum este cunoscut, s-a lep�dat de Domnul. Dar dup� ce a fost 
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reabilitat �i a stat pe terenul mântuirii, putea s� repro�eze Iudeilor, care nu aveau con�tiin�a 
cur��it�: »... pe care voi L-a�i dat în mâna lui Pilat �i v-a�i lep�dat de El înaintea lui, când el se 
hot�râse s�-I dea drumul«! Sufletul înc�rcat cu p�cate se sperie când aude adev�rul, deoarece 
acesta condamn� permanent eul. Noi trebuie s� avem o con�tiin�� curat� înaintea lui Dumnezeu, 
abia dup� aceea vom putea cre�te prin cunoa�terea Persoanei Sale �i s� primim puterea de a sluji 
altora. 
   Vedem deci c� aceast� scrisoare a fost scris� tuturor copiilor lui Dumnezeu, deoarece »p�catele 
lor sunt iertate pentru Numele Lui«. Aceast� scrisoare nu are scopul s� le fac� cunoscut pentru 
prima dat� acest fapt; ei �tiau de iertare deja de atunci când au crezut Evanghelia. Hristos le-a 
câ�tigat iertarea prin sângele S�u. Aceasta este pentru to�i credincio�ii un fapt incontestabil. Ar fi 
o nebunie s� vrei s� afirmi, c� numai p�catele dinainte de întoarcerea la Domnul au fost iertate. 
Ce se va face atunci cu p�catele care au fost f�cute dup� aceea? Un lucru este sigur, c� Domnul 
nu va mai suferi înc� o dat� pentru p�cate; de asemenea El nu a suferit numai pentru anumite 
p�cate ale noastre, ci pentru toate. Aceasta ne d� adev�rata siguran�� a iert�rii p�catelor. Jertfa de 
isp��ire a lui Hristos nu se extinde numai asupra unei anumite p�r�i a p�catelor noastre, ci asupra 
tuturor, �i pe acestea Domnul le-a purtat odat� pentru totdeauna. În aceasta const� 
binecuvântarea, care nu se poate m�sura, pe care El ne-a d�ruit-o prin aceast� binefacere a 
harului S�u divin. În privin�a aceasta nu avem a face cu o înv���tur�, pe care trebuie s-o câ�tigi 
ca pe un premiu al victoriei, �i nici cu un adev�r exterior, care trebuie prezentat în public �i 
admirat, ci cu un privilegiu personal, pe care îl primim prin credin�� �i pe care îl aplic�m la inima 
�i con�tiin�a noastr�. Noi am primit iertarea de la Dumnezeu ca o favoare incomparabil�, ca prin 
aceasta s� începem alergarea credin�ei noastre. 
   »Copila�ii« au f�cut progrese în ceea ce prive�te aceast� parte comun� tuturor credincio�ilor, 
dup� ce ei, ca �i copii ai Lui, au recunoscut pe Tat�l. Ei cuno�teau pe Dumnezeu nu numai ca 
Creator, sau ca Dumnezeul Atotputernic, care se intereseaz� de pelerinii slabi de aici de pe 
p�mânt, sau ca Dumnezeu-Iehova, St�pânitorul, ci ca Tat�. Ei �tiau, c� El era Dumnezeu �i Tat�l 
lor, a�a cum era �i al Domnului Isus, c�ci Cel înviat Însu�i le-a f�cut cunoscut aceasta. Cuvântul 
S�u �i Duhul Sfânt, care locuia în ei, prin care ei strigau »Ava, Tat�«, erau garan�ia pentru 
aceasta. Cum pot cre�tinii s� treac� cu vederea un astfel de adev�r, care este a�a de strâns legat 
de ei �i ocup� un loc a�a de mare în Noul Testament? El este caracteristica adev�ratului 
cre�tinism. La crucea lui Hristos a fost judecat tot r�ul, �i în felul acesta credinciosul prime�te 
aptitudinea, din prima clip� a credin�ei sale, s� recunoasc� pe Dumnezeu ca Tat� al s�u. Chiar �i 
»copila�ii« �tiau, c� prin aceasta ei nu au primit o binecuvântare trec�toare, a�a cum au fost 
f�g�duite binecuvânt�ri Israelitului, în func�ie de ascultarea lui. Dumnezeu ofer� în Evanghelie, 
celui ce crede, un dar permanent; Legea nu putea s� fac� aceasta. Acolo erau puse condi�ii. Dac� 
sunte�i ascult�tori de Lege, ve�i tr�i �i nu ve�i muri. Evanghelia, dimpotriv�, nu spune: dac� 
iube�ti pe Dumnezeu, atunci El va fi îndur�tor cu tine; pe aceast� baz� nu putea s� fie salvat nici 
un p�c�tos. Ea spune mult mai mult: »Fiindc� atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c� a dat pe 
singurul S�u Fiu, pentru ca oricine crede în El s� nu piar�, ci s� aib� via�a ve�nic�.« 
   Aceast� mare ofert� divin� este prezentat� tuturor oamenilor. Dac� eu nu cred pe Dumnezeu în 
ceea ce prive�te pe Fiul S�u, sufletul meu se va pierde ve�nic �i mânia lui Dumnezeu r�mâne 
peste mine. Dar dac� primesc oferta Lui, atunci pe baza credin�ei în Hristos Isus eu primesc nu 
numai iertarea p�catelor mele, ci �i via�a ve�nic� �i prin aceasta pozi�ia unui fiu al lui Dumnezeu. 
Prin aceasta eu m� aflu pe singurul fundament cre�tin adev�rat ca copila�. Ace�ti copila�i 
trebuiau aten�iona�i cu privire la pericole, deoarece în�el�torii �i antihri�tii se înmul�eau. În 
continuare vom auzi ceva despre arta în�el�toriei deosebite a acestor oameni. Mai întâi ne vom 
ocupa de felul în care purtarea de grij� divin� aten�ioneaz� la timp pe copila�i �i îi înarmeaz� mai 
dinainte împotriva împotrivitorilor. »V-am scris nu c� n-a�i cunoa�te adev�rul, ci pentru c� îl 
cunoa�te�i, �i �ti�i c� nici o minciun� nu vine din adev�r.« F�r� ungerea din partea Celui sfânt 
(adic�, f�r� Duhul Sfânt dat de Cel sfânt, de Hristos) nu ar fi avut aptitudinea s� scape de cursa 
periculoas� �i viclean�. Darul Duhului Sfânt caracterizeaz� pe cre�tin. Domnul a vorbit despre 
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El, ca despre »apa vie«, pe care El o va da credincio�ilor. Prin aceast� »ap� vie« nu se în�elege 
Domnul Însu�i, ci Duhul Sfânt, pe care Domnul ni-L d�ruie�te ca un Izvor proasp�t de ap� vie, 
care curge neîncetat în noi. În felul acesta, la începutul drumului nostru de credin�� noi am primit 
nu numai via�a ve�nic�, ci prin har purt�m în noi puterea Duhului Sfânt spre o via�� a slavei. 
   Dup� ce apostolul a ar�tat c� acest privilegiu divin este deja acum partea noastr�, el spune 
»copila�ilor«, c� ei »�tiu toate«. Cum se poate spune a�a ceva despre ei? Pentru c� ei au pe 
Hristos ca via�� a lor, �i El este puterea �i în�elepciunea lui Dumnezeu. »To�i vor fi înv��a�i de 
Dumnezeu«, se spune în evanghelia dup� Ioan 6,45. A avea pe Hristos înseamn� s� ai cheia care 
descuie toate u�ile. În afar� de aceasta, ungerea prin Duhul Sfânt ne face capabili s� recunoa�tem 
adev�rul �i s� ni-l însu�im cu toat� certitudinea �i hot�rârea. Acest har ne-a fost dat ca s� ne 
dep�rteze de lume �i de felul ei de a gândi, precum �i de gândirea noastr�, �i s� ne pun� deoparte 
pentru Tat�l. C�ci ce suntem noi în noi în�ine, dac� suntem desp�r�i�i de Hristos �i de dependen�a 
de El? 
   »V-am scris nu c� n-a�i cunoa�te adev�rul, ci pentru c� îl cunoa�te�i, �i �ti�i c� nicio minciun� 
nu vine din adev�r.« Cât de învior�toare �i de mângâietoare sunt aceste cuvinte! Înv���tura 
omeneasc� este întotdeauna confuz� �i las� sufletul în nesiguran��, chiar �i în problema noastr� 
important�: cum primim pacea permanent� cu Dumnezeu? Dar dac� la aceia, care au primit pe 
Hristos în simplitatea inimii �i se bucur� de El, apare dorin�a dup� adev�ruri noi, atunci se 
deschide u�or u�a celui r�u, �i el nu se las� mult timp a�teptat. De aceea copila�ii trebuie s� fie 
vigilen�i. În adev�r nu este nicio minciun�, �i o singur� minciun� descoperit� tr�deaz� 
absurditatea întregului sistem, deoarece adev�rul este în sine un întreg compact. Dumnezeu 
încredin�eaz� chiar �i pe copila�i de adev�r. Ace�ti în�el�tori, dimpotriv�, t�g�duiesc c� copila�ii 
ar avea astfel de cuno�tin�e; ei ar fi singurii care cunosc adev�rul. „Noi avem lumina nou�; voi 
a�i r�mas împotmoli�i în lucrurile de la început, pe care noi demult le-am l�sat înapoia noastr�. 
Ceea ce v-a dat vechea voastr� înv���tur� nu este altceva decât un zdr�ng�nit pe instrumente 
neacordate, în timp ce la noi cânt� toat� orchestra.” A�a vorbesc totdeauna oamenii mul�umi�i cu 
ei în�i�i, care s-au vândut în�el�ciunii du�manului. »Cine este mincinosul«, întreab� apostolul, 
»dac� nu cel ce t�g�duie�te c� Isus este Hristosul?« Antihri�tii au încercat în diferite feluri s� 
atace Persoana Sa, dac� este posibil, s-o nimiceasc�. Cât de îngrozitor este, când oameni, care 
odinioar� s-au declarat de partea Lui, prezint� aceste minciuni ca adev�r nou �i mare! 
»Mincinosul« nu este satan, ci acela care odinioar� s-a declarat cre�tin �i acum t�g�duie�te c� 
Isus este Hristosul. 
   Apostolul merge mai departe pe urmele minciunii: »Acela este antihristul, care t�g�duie�te pe 
Tat�l �i pe Fiul.« Un antihrist merge deci a�a de departe, c� tr�deaz� mai mult adev�r, decât era 
cunoscut Iudeilor. În sens general putea �i un Iudeu, care a auzit despre Domnul Isus �i L-a 
lep�dat, s� fie „un mincinos”. Legea, Psalmii �i profe�ii au ar�tat toate spre Isus. Dar Iudeul nu a 
vrut un Mesia, care, în loc s�-�i instaureze imperiul mondial, a suferit �i a murit pe cruce. De 
aceea Iudeul a preferat ceea ce i-a oferit diavolul, dar ce atunci Mesia nu a luat pentru Sine. 
Cre�tinul pref�cut poate s� fie un mincinos mai rafinat, dar cel mai r�u este antihristul. Locul lui 
a fost odinioar�  m�rturia cre�tin�; el a auzit adev�rul despre Tat�l �i despre Fiul, dar acum l-a 
lep�dat �i îl t�g�duie�te. 
   Niciun Iudeu ca atare cunoa�te ceva despre rela�iile ve�nice ale divinit��ii; el este totdeauna 
departe de adev�rul �i privilegiile cre�tinismului �i este chiar ostil fa�� de ele. În aceast� parte a 
versetului 22 se cuprinde principiul cre�tin, dar mult mai clar acesta este cuprins în cuvintele 
botezului cre�tin din evanghelia dup� Matei 28,19. Acest loc con�ine singura formul� de botez, 
care serve�te drept criteriu decisiv, �i ea spune: »botezându-i în numele Tat�lui �i al Fiului �i al 
Duhului Sfânt.« Prin aceasta nu vreau s� spun, c� numele Domnului Isus trebuie l�sat la o parte 
la botez. Dar formula corect� este dat� de Domnul Isus a�a de clar, c� trebuie s� te îndoie�ti de 
valabilitatea botezului, la care cele trei Persoane ale dumnezeirii nu sunt numite. Se aud tot felul 
de p�reri în privin�a aceasta, dar nu se face nici o referire la cuvintele Domnului nostru înviat. 
Argumentele care se sprijin� pe locurile din Faptele Apostolilor, în care se aminte�te despre 
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botez, sunt f�r� importan��, deoarece acolo nu se spune niciunde, c� ceea ce scrie acolo a fost 
formula complet� de botez. Singurul loc, care ar putea da impresia c� con�ine formula de botez 
folosit� în timpul apostolilor, nu are nicio însemn�tate, c�ci este general recunoscut, c� Faptele 
Apostolilor 8, 37 este neautentic. Potrivit acestui verset, Filip ar fi cerut famenului s� dea 
m�rturie despre credin�a lui, ceea ce a �i f�cut. Dar acest întreg verset trebuie respins, deoarece el 
nu se întâlne�te în manuscrisele vechi. Probabil c� ini�ial el a fost o remarc� pe marginea 
manuscrisului, care a fost preluat� mai târziu în text de c�tre un copist, presupunând c� face parte 
integrant� din original. În Faptele Apostolilor nu se întâlne�te nicio formul� de botez, �i de aceea 
nu exist� niciun motiv s� ne abatem de la porunca clar� a Domnului. Nici presupunerea, c� 
aceast� indica�ie a Domnului ar fi pentru r�m��i�a iudaic� din viitor, nu este acceptabil�. Ea nu 
este în concordan�� nici cu faptul c� Domnul s-a referit mai înainte la »toate popoarele«, �i nici 
cu starea spiritual� a acelei r�m��i�e, cuvintele Domnului dep��esc cuno�tin�ele ei. 
   Deci aici este vorba de cineva, care într-adev�r m�rturise�te pe Hristos, dar t�g�duie�te pe 
Tat�l �i pe Fiul (nesocotirea Duhului Sfânt de c�tre el era f�r� îndoial� a�a de mare, c� nu a fost 
necesar s� se spun� niciun cuvânt despre aceasta). El t�g�duia pe Tat�l �i pe Fiul, �i pentru un 
cre�tin spiritual aceasta este cel mai clar semn caracteristic al antihristului. Cu toat� seriozitatea 
se atrage aten�ia, c� ace�ti antihri�ti au ie�it din p�rt��ia cre�tinilor. Nimeni s� nu se mire, c� 
oameni, de pe un loc al harului �i al plin�t��ii adev�rului, care au dat na�tere la o r�spândire plin� 
de râvn� �i tr�ire practic�, pot s� cad� în extrema opus�, dac� renun�� la totul �i se dedau ideilor 
nimicitoare. Atunci merge a�a cum spune proverbul: pieirea celor mai buni este cea mai rea. 
Nimic nu este mai de dispre�uit, decât s� devii necredincios celui mai mare �i celui mai 
cuprinz�tor adev�r, �i aceasta caracterizeaz� pe antihri�ti. 
   Dac� aici st� �i aten�ionarea: »Oricine t�g�duie�te pe Fiul, n-are nici pe Tat�l«, totu�i dup� 
aceea urmeaz� cuvintele încurajatoare pentru »copila�i«: »Oricine m�rturise�te pe Fiul, are �i pe 
Tat�l.« Ambele p�r�i sunt importante, atât din cauza în�elesului intrinsec al acestor cuvinte, cât �i 
din cauza luminii, pe care o arunc� asupra �iretlicurilor diavolului. Unitarienii, de exemplu, 
afirm�, c� cinstesc pe Tat�l, dar ei t�g�duiesc pe Fiul. Drept urmare, m�rturia lor despre Tat�l, 
potrivit acestui loc din Scriptur�, este total f�r� valoare. Nu Tat�l este piatra de încercare pentru 
adev�r, ci Fiul. De aceea, când cineva recunoa�te pe Fiul, atunci acela are �i pe Tat�l. Aceste 
dou� Persoane dumnezeie�ti apar�in împreun�, îns� Fiul este singura caracteristic� decisiv� �i El 
este totodat� singurul Mijlocitor. Dac� tu t�g�duie�ti pe Fiul, Tat�l î�i respinge complet m�rturia 
ta pentru El din cauza dezonor�rii, pe care o faci Fiului. Tat�l datoreaz� Fiului faptul c� El a fost 
îndrept��it �i glorificat, c�ci El S-a dezbr�cat de slava care I se cuvenea �i S-a smerit, nu numai 
f�cându-Se Om �i Rob, ci pân� la moartea pe cruce. Oricine dispre�uie�te pe Fiul î�i atrage 
asupra sa pedeapsa ve�nic�. Dumnezeu a confirmat omului acest fapt foarte clar, a�a c� omul nu 
se poate dezvinov��i. 
   Ajungem acum la un punct foarte interesant, despre care pe scurt trebuie spus ceva. »Ce a�i 
auzit de la început, aceea s� r�mân� în voi.« Aici nu este »El, Cel care este de la început«, ci, »ce 
a�i auzit de la început.« Ioan folose�te aici aceea�i expresie, ca �i la începutul scrisorii sale. Între 
cuvintele »Cel care este de la început« �i »ce este de la început« este numai o diferen�� foarte 
mic�. Ambele afirma�ii sunt desigur adev�rate, �i fiecare este des�vâr�it� la locul ei. La începutul 
versetului 24 este o anumit� accentuare, care în anumite traduceri s-a pierdut: »voi, ce a�i auzit 
de la început ...« Ceea ce apostolul vrea s� accentueze, este, c� ei trebuie s� r�mân� la ceea ce ei 
au auzit de la început. 
   Ad�ugirile noi la Cuvântul lui Dumnezeu trebuie respinse. Dac� se aduce ceva nou, aceea nu 
este adev�r cre�tin; continuarea cu dezvolt�ri este lucrarea satanei. Tot ce se adaug� revel�rii lui 
Dumnezeu în Hristos este falsificare. Omul firesc ur��te s� se supun� Cuvântului lui Dumnezeu. 
De aceea iau na�tere eforturi, s� se debaraseze de autoritatea divin� atât a Vechiului cât �i a 
Noului Testament. „Critica înalt�” este absolut nonsens, dac� nu ceva �i mai r�u; ea duce la 
otr�virea �i nimicirea credin�ei. Tot a�a este cu concep�ia contrar�, care afirm�, c� „Biserica 
înva��”. Unii combin� ambele r�t�ciri. Unde se g�se�te în Sfânta Scriptur� un indiciu, c� Biserica 
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înva��? Dup� Cuvântul lui Dumnezeu ea este înv��at� prin apostoli �i proroci, precum �i, în mod 
obi�nuit, prin darurile de înv���tor, �i a�a mai departe, pe care Hristos, Capul, le-a dat în acest 
scop. Biserica este înv��at�, dar ea îns��i nu înva�� niciodat�. Ea crede �i se bucur� de adev�r �i 
totodat� este r�spunz�toare, s� umble în adev�r �i s� aduc� adorare. În acest timp al necredin�ei, 
pentru Biseric� ar fi mai necesar s� fie atent�, ca ea îns��i s� stea în adev�r. 
   Este o r�t�cire periculoas� s� se cread�, c� „Biserica înva��”. În problemele de disciplinare 
trebuie ca ea s� fie ascultat� (Matei 18,17), dar darea de înv���tur� este cu totul altceva. Biserica 
trebuie s� se �in� strâns de adev�r; dar concep�ia c� Biserica înva�� va conduce curând, ca 
oamenii s� aud� lucruri, care nu au fost descoperite în Biblie. Duce la gânduri egoiste �i la 
preocuparea cu legende �i teorii omene�ti, care se adaug� Bibliei, a�a cum sunt concep�iile 
fanteziste despre fecioara Maria, despre sfin�i, despre apari�ii extraterestre, �i a�a mai departe. 
Sau te preocupi cu ipoteze ra�ionaliste, dup� care tr�iesc cei îndoielnici, sau mai bine spus, cu 
care ei merg în moarte. Numai Dumnezeu este Înv���torul care nu gre�e�te. Dup� cuvintele 
profe�ilor S�i, to�i copiii S�i, to�i cei care au crezut, vor fi înv��a�i de Dumnezeu, care se face 
cunoscut în Cuvântul S�u. Pentru aceasta ei nu au nevoie de Biseric�, care î�i arog� dreptul de a 
înv��a. La ceea ce noi am auzit »de la început« nu mai este nimic de ad�ugat. Toate a�a-numitele  
„continuare a dezvolt�rii”, care în zilele noastre entuziasmeaz� pe oameni atât în domeniul 
religios cât �i în domeniul �tiin�ific, nu sunt nimic altceva decât produse ale fanteziei, �i anume 
de natur� rea, în mod deosebit în domeniul religios. Afirma�iile �tiin�ifice se schimb�, dar în 
minciunile religioase locuie�te o putere satanic�, care duce nu numai la nimicirea sufletului, ci 
pricinuiesc pagube permanente. 
   Unde se g�se�te deci adev�rul, �i în ce const� el? Hristos, a�a cum a fost El revelat pe p�mânt, 
este adev�rul. Cum pot s� fie în El, sau în Cuvântul scris al lui Dumnezeu, care Îl reveleaz�, 
evolu�ii? Adev�rului nu-i este nimic de ad�ugat; el nu poate fi f�cut mai des�vâr�it, decât este 
deja. De asemenea claritatea cuvintelor, pe care Domnul le-a spus ucenicilor, atunci când era pe 
p�mânt, nu poate s� fie m�rit�, �i nici ce Duhul Sfânt a ad�ugat mai târziu în scris, c�ci ucenicii 
nu puteau s� în�eleag� în timpul cât Domnul a fost cu ei pe p�mânt. Toate acestea au fost vestite 
nu prin cuvinte înv��ate de oameni, �i nici prin în�elepciunea omeneasc�, ci înv��ate prin Duhul, 
f�când cunoscut lucruri spirituale prin mijloace spirituale, aceasta înseamn� c� adev�rurile �i 
cuvintele au fost inspirate de Duhul Sfânt. Cât de binecuvântat este rezultatul acesta în practic�! 
Este acela�i Cuvânt, care trebuie s� r�mân� în ei. »Dac� r�mâne în voi ce a�i auzit de la început, 
�i voi ve�i r�mânea în Fiul �i în Tat�l.« Adev�rul nu se poate desp�r�i de Hristos, �i anume de 
Hristos a�a cum Dumnezeu L-a revelat în Cuvântul S�u. »�i f�g�duin�a, pe care ne-a f�cut-o El, 
este aceasta; via�a ve�nic�.« Aceast� afirma�ie despre darul vie�ii ve�nice este formulat a�a de 
p�trunz�tor, ca �i comunicarea despre Persoana care este izvorul ei (compar� capitolul 1,1-2). 
   »V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caut� s� v� r�t�ceasc�.« »Copila�ii« trebuie 
aten�iona�i cu privire la vigilen�a maxim� fa�� de aceia, care vreau s� introduc� lucruri noi. Ei 
distrug adev�rul prin prorocii, care sunt tot a�a de false, cum f�g�duin�ele lui Dumnezeu sunt 
adev�rate. S� ne gândim numai la r�t�cirea condamnabil�, cu care a trebuit s� lupte mul�i dintre 
noi în timpurile trecute �i care a fost sim�it� dureros de inimile sincere. Nu era vorba tocmai de 
via�a ve�nic�? Ace�ti în�el�tori au încercat s� se conving� pe sine �i pe al�ii, c� nu deja acum au 
via�a ve�nic� în Fiul, ci o vor putea primi abia la înviere. Îns� aceasta înseamn� s� ui�i �i s� 
renun�i la ce noi am auzit de la început. Era o minciun�, �i nicio minciun� nu poate fi din adev�r. 
Locul din Scriptur�, pe care îl avem înaintea noastr�, arat� clar, c� aceast� idee nou�, �i altele 
asem�n�toare ei, nu este adev�rat�. Cuvântul Domnului dovede�te absurditatea ei, c�ci capitolul 
1 versetul 1 spune: »Ce era de la început, ce am auzit ...« - martorii inspira�i. Nimic nu este mai 
sigur �i de importan�� mai mare. Vedem deci, c� �i ast�zi în�el�torii nu se re�in nicidecum, ci 
continu� permanent s� r�spândeasc� minciuna, indiferent dac� ei se declar�, sau nu, urma�i 
apostolici (compar� cu Apocalipsa 2,2). 
   »Cât despre voi, ungerea, pe care a�i primit-o de la El, r�mâne în voi.« �i aici este accentuat 
»voi«, ca �i în versetele 20 �i 24. Ioan le-a spus, c� Cuvântul, pe care ei l-au auzit, trebuie s� 
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r�mân� în ei, deoarece el este singurul fundament scris al Adev�rului. Acum el repet� cealalt� 
realitate binecuvântat�: ungerea sfânt�, Duhul Sfânt, care le-a fost dat, r�mâne în ei. Cu grij� 
plin� de credincio�ie le spune înc� o dat�: ungerea Sa r�mâne în voi, copila�ilor; ungerea cu 
Duhul sluje�te, ca voi, prin puterea Sa, s� în�elege�i adev�rul lui Dumnezeu în Hristos �i s� v� 
bucura�i de el. 
   »�i n-ave�i trebuin�� s� v� înve�e cineva.« Ei au primit pe Hristos, care este Calea, Adev�rul �i 
Via�a. Aceast� cunoa�tere le-a dat-o deja Dumnezeu, Tat�l, prin Duhul Sfânt. 
   »Ci, dup� cum ungerea Lui v� înva�� despre toate lucrurile �i este adev�rat�, �i nu este o 
minciun�, ve�i r�mâne în El, dup� cum v-a înv��at ea.« Duhul Sfânt era în ei, ca s�-i înve�e �i alte 
lucruri, decât acelea pe care le cuno�teau, �i s�-i c�l�uzeasc� în toate detaliile Cuvântului lui 
Dumnezeu �i în practicarea lui. A�a a îngrijit Dumnezeu în harul S�u de »copila�i«. Dac� ei ar fi 
�inut seama de aceasta, nu trebuiau s� se mai fereasc� sau s� se team� de în�el�tori. Ei nu erau 
dependen�i de oamenii, care se predicau pe ei în�i�i �i nu pe Domnul Isus. Ce siguran�� �i ce 
binecuvântare în sens spiritual au primit deja cei mai tineri din familia lui Dumnezeu! Ei trebuiau 
îns� s� r�mân� în Hristos, în ceea ce El a înv��at de la început. 


