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1 Ioan – capitolul 2 

 

1 Ioan 2, 7-11 

Dragostea fr��easc� 
 
   A�a cum am v�zut în versetele anterioare, ascultarea este primul �i cel mai important semn 
caracteristic al faptului c� cineva are via�� din Dumnezeu. Este în natura ascult�rii, c� nu se face 
numai ce este bine în sine însu�i, ci se face �i în recunoa�terea autorit��ii lui Dumnezeu �i pentru 
c� se vrea s�-I fim pl�cu�i Lui. Un om ac�ioneaz� totdeauna pe o baz� gre�it�, dac� face ce este 
drept numai din cauza drept��ii, c�ci atunci nu �ine seama de ce este cel mai important pentru 
Dumnezeu �i pentru credincios, ca copil al S�u. În primul rând trebuie totdeauna s� se �in� seama 
de drepturile lui Dumnezeu. Dac� omul urm�re�te s� fac� numai ceea ce el dup� judecata lui 
consider� c� este bine, atunci el ignoreaz� drepturile lui Dumnezeu. Nu omul, ci voia lui 
Dumnezeu este decisiv�. De aceea pentru om se cuvine frica de Dumnezeu, care totdeauna este 
începutul în�elepciunii spirituale. A�adar, ascultarea este prima piatr� de verificare a prezen�ei 
vie�ii noi, divine, în mod deosebit cu privire la f�r�delege, care era deja atunci activ� printre cei 
care m�rturiseau c� sunt cre�tini. 
   Dac� omul î�i permite s� evalueze singur lucrurile, f�r� s� �in� seama de Dumnezeul nev�zut, 
atunci el p�r�se�te orice fundament al unei evalu�ri sigure �i potrivit� lui Dumnezeu. El poate 
p�rea a fi irepro�abil din punct de vedere moral �i corect în exterior, dar cu toate acestea nu este 
ascult�tor de Dumnezeu, dac� în tot ce întâlne�te ac�ioneaz� exclusiv dup� p�rerea lui. F�r� 
ascultarea de Dumnezeu, totul este gre�it �i total incompatibil cu responsabilitatea unui cre�tin. 
   Dar mai exist� �i un alt principiu moral, care este în leg�tur� cu cel tratat anterior. Cauza 
acestuia este clar�: ambele principii î�i au izvorul în Domnul Isus �i vin de la El. C�ci El este 
via�a �i expresia ei, pe care El a prezentat-o aici pe p�mânt în cuvânt �i în fapt�, ne ofer� nu 
numai o teorie sau o înv���tur�, ci ne ofer� etalonul a ceea ce este cu adev�rat via�a ve�nic�. 
Nimic nu este a�a de cunoscut creaturii ca „via�a”. Sentimentul, capacitatea de a judeca, 
ac�ionarea independent� sunt de neimaginat f�r� via��. To�i oamenii posed� via�a natural� a 
omului c�zut sub puterea p�catului �i a mor�ii. Ce foloase poate avea aceast� via�� pentru 
Dumnezeu �i pentru noi? Ea ne faciliteaz� s� facem mai mult r�u, dar niciodat� nu ne poate face 
s� fim pl�cu�i lui Dumnezeu. Numai Domnul Isus a fost cel care permanent a f�cut în chip 
des�vâr�it ce este pl�cut lui Dumnezeu. Aceast� via�� a lui Isus a devenit acum via�a noastr�. El 
d�ruie�te aceast� via�� fiec�ruia, care din inim� crede în El. Prin primul om a venit moartea, dar 
Omul al doilea este un Duh d�t�tor de via��. În El, Cuvântul ve�nic, era via�a, �i ca Om a primit 
de la Tat�l s� aib� via�a în Sine Însu�i. El d� via�a acelora care Îl primesc; El (ca �i Tat�l) d� 
via��. Nimic nu caracterizeaz� pe Dumnezeu mai mult în lucrarea Sa, ca aceea c� El creaz� via�a 
�i d� via�a. În�elep�ii lumii acesteia, c�rora le lipse�te credin�a, înc� nu au descoperit ce este via�a 
�i unde este ea. Unii caut� cu râvn� în retort� dup� urmele ei; ei sper�, ca prin experimente 
chimice s� descopere tainele ei. Metafizicienii nu au devenit nici o le�caie mai în�elep�i prin 
sf�tuirea cu mintea lor proprie, care este foarte apt� pentru verificarea deduc�iilor, dar este 
incapabil� s� priceap� adev�rul. Astfel de mijloace, �i altele asem�n�toare lor, ar putea s� fie 
suficient de bune pentru lucrurile elementare, care apar�in domeniului material �i intelectual. Dar 
dac� ne gândim, c� este vorba de via��, atunci ne putem da seama cât de zadarnice sunt eforturile 
�i a�tept�rile omene�ti, ca s� ajung� pe urmele vie�ii prin cercet�ri de felul acesta. 
   Nu, omul a ob�inut ini�ial �i nemijlocit via�a direct de la Dumnezeu, �i anume prin aceea, c� 
Dumnezeu i-a insuflat suflarea de via��. Din acest motiv numai el are un suflet nemuritor. 
Animalele au via�� �i suflet potrivit pentru existen�a lor, dar acestea nu au luat na�tere prin 
insuflarea lui Dumnezeu, ci prin voin�a �i prin puterea Sa. El le-a permis o existen�� limitat�; 
aceasta este îns� cu totul altceva decât insuflarea personal� a sufl�rii de via�� din partea lui 
Dumnezeu în nasul omului. La nici o alt� creatur� de pe p�mânt El nu a f�cut a�a ceva, numai 
omul a avut parte de un astfel de privilegiu. Dac� se recunoa�te aceast� diferen��, atunci va 
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deveni clar, c� omul este o fiin�� moral� cu responsabilitate personal�, deoarece el posed� un 
suflet nemuritor. Dar mai exist� un privilegiu, care este cu mult mai mare decât nemurirea, în 
sensul existen�ei permanente a sufletului. Acesta poate avea consecin�e nespus de îngrozitoare; 
s� ne gândim la existen�a nesfâr�it� în lacul cu foc! Oricine leap�d� pe Fiul ajunge necondi�ionat 
sub judecata ve�nic� a lui Dumnezeu. Aceasta înseamn� o existen�� f�r� sfâr�it în chin, �i anume 
sub suferin�a din partea lui Dumnezeu. C�ci omul prin lipsa sa de poc�in�� a refuzat inten�ionat 
s� cread� c� Domnul Isus în harul S�u a suferit judecata lui Dumnezeu, pentru ca p�c�tosul 
vinovat niciodat� s� nu trebuiasc� s� sufere pedeapsa lui Dumnezeu, ci s� fie pentru totdeauna 
binecuvântat. Cât de bogat� este îndurarea lui Dumnezeu, ca s� ofere salvare celor pierdu�i, 
deoarece Hristos a purtat la cruce pedeapsa pentru p�cat! Dac� nu se crede în El �i nici în vestea 
bun� cu privire la ceea ce Dumnezeu a lucrat prin El, atunci se st� sub puterea Satanei, sub 
autoritatea du�manului crud, care ur��te pe Dumnezeu �i pe oameni. 
   Existen�a omului nu poate niciodat� s� înceteze; în aceasta const� vina înfior�toare a 
p�c�tosului, care cu pl�cere ar pune cap�t existen�ei lui, dac� ar putea. El ar putea s� se sinucid�; 
dar pentru aceasta va trebui s� dea socoteal� înaintea lui Dumnezeu. C�ci Dumnezeu i-a dat 
via�a, �i omul nu are nici o împuternicire s� distrug� cu propria mân� aceast� via��. Cum ar putea 
o astfel de fapt� nebun� �i reprobabil� s� dea na�tere la ceva bun? Dac� orice ucidere este o 
crim� oribil�, întunecat�, sinuciderea este una din formele ei cele mai rele �i pe lâng� aceasta 
este o înjosire direct�, grosolan�, a lui Dumnezeu. 
   Ascultarea des�vâr�it� a Domnului Isus decurgea din via�a Sa ve�nic�, des�vâr�it�. În noi, cei 
credincio�i, aceast� via�� nu este totdeauna activ�, deoarece noi, spre ru�inea noastr�, l�s�m 
carnea (firea p�mânteasc�) s� devin� activ�. Îns� via�a ve�nic�, via�a nou�, este totdeauna gata 
pentru a ac�iona potrivit voii lui Dumnezeu. Lipsa de precau�ie �i de veghere în rug�ciune permit 
uneori vie�ii vechi s� apar�, c�ci ea este înc� totdeauna prezent�. Potrivit cu Romani 8, 7 ea este 
»gândirea firi p�mânte�ti«, care înseamn� vr�jm��ie împotriva lui Dumnezeu. Ea se manifest� 
prin egoismul omului, prin care el ascult� de Satana; c�ci voin�a omului devine unealta Satanei. 
Aceasta este deci presupusa voin�� liber�, cu care omul se bate în piept! 
   Noi nu avem voie s� încet�m, s� atragem permanent aten�ia, c� oricine crede în Hristos, acela 
prime�te o astfel de via��. Primele respira�ii ale acestei vie�i încep imediat dup� ce sufletul a 
început s� cread�, adic�, când p�c�tosul se pleac� înaintea lui Hristos, ca Acela care a fost dat la 
moarte pentru noi de Dumnezeu în harul S�u. Chiar �i acest act de credin�� este, a�a cum am 
v�zut deja, un aspect al ascult�rii noastre de Dumnezeu. Este porunca Sa clar�, ca s� ne poc�im 
�i s� credem Evanghelia. Prin aceasta sufletul se supune în adev�r voii lui Dumnezeu. C�ci 
ascultarea nu se refer� numai la ceea ce permanent trebuie s� se fac� pentru Dumnezeu; mult mai 
mult, sufletul se pleac� de la început înaintea lui Dumnezeu �i recunoa�te c� în Fiul S�u El este 
Dumnezeu-Mântuitorul. 
   În ce fel binecuvântat mi-a dat El via�a, în ce fel minunat m-a f�cut subiectul dragostei Sale! 
Putea Dumnezeu s�-mi dovedeasc� dragoste mai mare? El nu a dat numai la moarte pentru mine 
pe Acela, care era Via�a ve�nic�, ca s� moar� pentru p�catele mele �i prin aceast� r�scump�rare 
ve�nic� s� anuleze pe deplin toate p�catele mele; ci El a trimis pe Fiul S�u pe p�mântul acesta 
pentru mine, ca s�-mi dea via�a ve�nic�. Dar aceast� via�� nou� nu este numai izvorul ascult�rii, 
ci �i al dragostei dup� voia lui Dumnezeu. Aici nu este vorba numai de dragostea pentru 
Dumnezeu. Aceasta trebuie s�-�i aib� originea în cunoa�terea faptului c� Dumnezeu în harul S�u 
nem�rginit ne-a d�ruit în singurul, preaiubitul Lui Fiu, via�a ve�nic� �i isp��irea p�catelor. În 
aceast� sec�iune îns� accentul se pune pe faptul, c� noi credincio�ii trebuie s� ne iubim reciproc. 
Cre�tinii, care sunt înc� tineri în credin��, �i, ca �i cei din Corint, nu sunt duhovnice�ti, cred c� 
este u�or s� iube�ti. Putem numai s� ne dorim, c� ei au încercat cu toat� seriozitatea s-o fac�. La 
o cercetare de sine atent� înaintea lui Dumnezeu vor recunoa�te curând, c� multe din cele care 
sunt considerate a fi dragoste, sunt numai »iubire cu vorba �i cu limba« (1 Ioan 3, 18).S-ar putea 
ca totul s� par� foarte simplu, atâta timp cât lucrurile se deruleaz� în ordine �i nu sunt nici un fel 
de împotriviri. Dar dac� dorin�ele noastre sunt încruci�ate, atunci cei care au considerat c� 
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dragostea este un lucru u�or ajung s� aib� greut��i. Acest fel de dragoste se g�se�te la orice om 
amabil, chiar �i la câini �i pisici, f�r� ca ei s� arate vreo urm� a fiin�ei divine. 
   Dac� este vorba s� iubim pe fra�ii no�tri, atunci se arat� diferen�ele mari care sunt în noi �i 
par�ial, chiar dac� nu tot a�a de mult, �i în ei. Cre�tinul se deosebe�te în privin�a aceasta de 
Domnul Isus, despre care se spune: »În El nu este p�cat«. În noi este prezent p�catul, potrivit cu 
natura noastr�. Oricine nu crede faptul acesta, este de comp�timit. El tr�ie�te într-o mare 
autoîn�elare, dac� î�i închipuie, c� din punct de vedere practic este deja acum des�vâr�it. El este 
foarte departe de aceasta, deoarece el nu a în�eles, c� des�vâr�irea cre�tin� const� în lep�darea de 
sine �i s� g�se�ti totul în Hristos. Ce poate el s� �tie din aceasta, când este vorba de practica 
zilnic�! Nu, des�vâr�irea noastr� va fi abia atunci ob�inut�, când vom fi schimba�i pe deplin dup� 
Chipul S�u. Dac� ne judec�m singuri în lumin�, curând vom avea toate motivele s� ne plângem 
de e�ecul nostru. �i cu toate acestea Domnul a poruncit clar ucenicilor S�i, �i cu toat� 
seriozitatea, s� se iubeasc� unul pe altul. Credin�a în El avea avantajul exterior pentru iudei tot 
a�a de pu�in ca �i faptul c� ei priveau de sus toate na�iunile: cât� mândrie este în dragostea pentru 
poporul propriu! Te identifici cu pl�cere cu meritele deosebite �i avantajele str�lucitoare, pe care 
crezi c� le vezi la poporul t�u. Iudeii au fost cu siguran�� în aceast� privin�� a�a de mândri, cum 
nu poate s� existe un alt popor; dup� toate aparen�ele ei aveau mai mult� înclina�ie la aceasta, 
decât aveau du�manii lor. În realitate nici un om nu are nici cel mai mic motiv s� fie mândru; 
locul lui este în ��rân�, din cauza p�catului, pe care l-a înf�ptuit împotriva lui Dumnezeu. Po�i s� 
fi foarte impresionat de ce a f�cut Dumnezeu – �i f�r� îndoial� Israel a avut mai multe motive 
pentru aceasta, decât au avut toate celelalte popoare -, r�mâne îns� adev�rat, c� orice om sincer 
nu poate s� fac� altceva, decât s� se smereasc� înaintea lui Dumnezeu pentru lipsa lui de 
demnitate, de îndat� ce el vede lucrurile în lumina Sa. Noi recunoa�tem starea noastr� de 
p�c�to�enie, �i chiar �i pe a altora. De aceea este necesar, ca Duhul Sfânt s� ne ridice peste tot ce 
ne provoac� �i ne duce în ispit�, ce este în opozi�ie cu dorin�ele noastre �i cu ceea ce noi am 
recunoscut c� este gre�it. 
   Versetele urm�toare ne pun inevitabil la prob� în ceea ce prive�te dragostea. Întrebarea este, 
avem noi perseveren��, s� iubim în felul acesta. Desigur, niciodat� nu trebuie s� ne fie indiferent, 
când Hristos este dezonorat, sau adev�rul lui Dumnezeu este c�lcat în picioare, când nedreptatea 
sau p�catul evident apare sub o form� oarecare. Îns� noi suntem chema�i, s� purt�m �i s� 
suport�m, s� fim tari în harul care este în Hristos Isus, s� suferim ca un bun osta� al S�u, s� 
r�bd�m totul pentru cei ale�i, pentru ca �i ei s� ob�in� mântuirea care este în Hristos Isus, 
împreun� cu slava ve�nic� (2 Timotei 2, 10). A�a ac�ioneaz� dragostea adev�rat�. Dup� aceea se 
ajunge acolo, aproape în toate lucrurile pe care le întâmpin�m zilnic, ca s� fim r�bd�tori a�a cum 
este Dumnezeu Însu�i. Domnul Isus a dovedit aceast� r�bdare pân� la extrem �i a ar�tat-o în 
fiecare zi din via�a Lui de pe p�mânt. Dar aceasta nu L-a împiedecat s� intervin� public 
împotriva r�ului îndreptat împotriva lui Dumnezeu. Îns� aceasta nu era nicidecum lips� de 
dragoste. Dac� r�ul nu ar fi fost urât, aceasta ar fi fost o degradare a naturii lui Dumnezeu �i a 
Cuvântului S�u; indiferen�a fa�� de r�u este contrariul sfin�eniei. Iubirea binelui �i dorin�a dup� 
neprih�nire sunt p�r�ile componente ale sfin�eniei practice ale celui n�scut din Dumnezeu. În tot 
ce ne creeaz� probleme personale �i deseori este contrar gândirii �i dorin�elor noastre, dragostea 
se dovede�te a fi victorioas�. Prin credin�� putem s� l�s�m pe seama lui Dumnezeu toate 
greut��ile noastre �i ar trebui s-o facem permanent din dragoste. Sunt multe lucruri gre�ite în 
jurul nostru care trebuie dezaprobate; noi trebuie s� le condamn�m, dar numai în m�sura în care 
noi în�ine nu ac�ion�m necuviincios. S� ne gândim, c� am fost chema�i s� ne p�str�m în 
dragostea lui Dumnezeu (Iuda 21), oricât de triste ar fi împrejur�rile. Aceasta va fi nu numai spre 
binecuvântarea noastr� personal�, ci va avea efect �i în jurul nostru. 
   S� amintim pe scurt, c� primul cuvânt din versetul 7 este un exemplu al înclina�iei omului de a 
nu se �ine exact de felul de exprimare al Cuvântului lui Dumnezeu. În unele traduceri aici st� 
cuvântul „fra�ilor”. Dar apostolul nu a ajuns a�a de departe, ca s� se adreseze în felul acesta. 
„Fra�ilor” spune el mai târziu, în capitolul 3, 13, de altfel singura dat� în aceast� scrisoare. Pe el 
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nu îl preocup� acum în primul rând rela�iile noastre reciproce, ci dragostea este tema despre care 
vrea s� scrie. Felul lui de adresare este în concordan�� deplin� cu aceast� tem�. „Copii” �i 
„preaiubi�i” sunt cuvintele lui obi�nuite, �i aici este felul corect de exprimare: »Preaiubi�ilor, nu 
v� scriu o porunc� nou� ...« Nu este aceasta foarte remarcabil? Rela�iile credincio�ilor între ei 
erau un fapt important, dar nu aceasta îl preocupa pe el acum. El le vorbe�te acum într-un fel, în 
care le aminte�te, c� ei au fost iubi�i. Nici nu era necesar s� spun�, cine îi iubea a�a de mult. Este 
de la sine în�eles c� prin har ei erau scumpi �i valoro�i pentru apostol. Dar �i Dumnezeu Însu�i îi 
iubea, �i anume cu o dragoste care nu se schimb�, a�a cum ea a fost f�cut� cunoscut prin Domnul 
Isus. Ce imbold pentru o dragoste reciproc�, pentru dragoste fa�� de to�i cei care sunt subiecte ale 
acestei dragoste! »Preaiubi�ilor, nu v� scriu o porunc� nou�, ci o porunc� veche, pe care a�i avut-
o de la început.« Aceast� porunc� veche o g�sim deja în Evanghelia dup� Ioan. Acest scriitor 
inspirat vorbe�te mult mai mult decât al�ii despre ea, �i el este singurul, care vorbe�te a�a de clar 
despre ea. Cu cât� seriozitate a poruncit Domnul ucenicilor S�i, ca s� se iubeasc� unul pe altul! 
Citim aceasta deja în acel minunat capitol întâi al evangheliei dup� Ioan, în care El vorbe�te 
despre faptul c� El va p�r�si aceast� lume �i va merge la Tat�l. În versetele 34 �i 35 din Ioan 13 
avem porunca nou�. S� amintim pe scurt ce a mai spus Domnul cu aceast� ocazie: »Copila�ilor, 
mai sunt pu�in cu voi. M� ve�i c�uta, �i, cum am spus Iudeilor, c� unde M� duc Eu, ei nu pot 
veni, tot a�a v� spun �i vou� acum.« Plecarea Lui era o premis� necesar� pentru introducerea 
cre�tinismului. Lipsa lui Hristos pe p�mânt înseamn� c� El este în cer. Atâta timp cât El a fost 
aici, cre�tinismul nu a început înc� s� existe efectiv, adic�, în ceea ce prive�te rela�iile reciproce 
dintre ucenici, cu toate c� izvorul tuturor binecuvânt�rilor era în El. Îns� adev�rata lor pozi�ie, �i 
rela�ia lor cu Hristos �i, ca rezultat al acesteia, rela�ia lor cu ceilal�i era ceva nou �i a fost 
con�tient în�eleas� abia dup� ce Domnul a murit, a înviat �i S-a în�l�at la cer. 
   Când Domnul a f�cut cunoscut ucenicilor, c� El îi va p�r�si, El le-a spus dorin�a Sa, ca aceast� 
dragoste s� fie în ei �i ea s� radieze din ei. »V� dau o porunc� nou�«, - (se vede clar leg�tura 
direct� cu evanghelia dup� Ioan) - »S� v� iubi�i unii pe al�ii; cum v-am iubit Eu, a�a s� v� iubi�i 
�i voi unii pe al�ii. Prin aceasta vor cunoa�te to�i c� sunte�i ucenicii Mei, dac� ve�i avea dragoste 
unii pentru al�ii.« În epistola lui Ioan avem aplicarea practic� a acestei porunci. Porunca, pe care 
Ioan a f�cut-o deja cunoscut în evanghelia sa, a fost dat� de Domnul, pe când El era înc� pe 
p�mânt. Prin aceasta se confirm� – a�a cum am spus deja la explica�ia primelor versete ale 
acestei epistole – c� expresia »de la început« înseamn� cu totul altceva decât »la început«. De 
fapt nimic nu putea s� existe »de la început«, dac� nu ar fi fost »la început«, adic�, înainte de a fi 
cerurile �i p�mântul, Cuvântul – Fiul. »De la început« înseamn�, începând din timpul când 
Cuvântul ve�nic, devenit carne (trup), a fost plin de har �i de adev�r aici pe p�mânt la ucenici �i a 
locuit printre ei. La acest timp se refer� cuvintele lui Ioan: porunca veche este Cuvântul pe care 
l-a�i avut de la început. »Cuvântul, pe care l-a�i auzit« cu certitudine nu a fost Cuvântul care era 
»la început«, ci era în�tiin�area pe care au primit-o de la Domnul Isus. O astfel de porunc� nu a 
fost dat� niciodat� mai înainte. Nu este vorba de iubirea fa�� de aproapele, care avea un cu totul 
alt caracter în ceea ce prive�te originea, felul �i con�inutul, precum �i cu privire la cercul de 
persoane. Aici este vorba de dragostea divin�, care pleac� de la aceia, �i îndreptat� spre aceia, 
care au primit via�a ve�nic� în Hristos, pentru care prin moartea Sa trebuia s� se fac� lucrarea de 
mântuire cu valabilitate etern� �i care erau subiectul acestei dragoste divine. O p�rt��ie cu totul 
nou� se n��tea acum. Ucenicii, ca m�dulare ale ei, au fost preg�ti�i pentru ceea ce trebuiau s� 
posede. Ei au fost transforma�i, în m�sura în care aceasta era posibil atunci, corespunz�tor vie�ii 
ve�nice, pe care ei o posedau în El. Dar moartea �i învierea Sa era o cerin�� necesar�, ca s� se 
creeze un fundament divin, pe care s� se poat� întâmpina toate greut��ile �i lipsurile �i pe care s� 
ni se ofere garan�ia pentru toate privilegiile. Aceast� parte a hot�rârilor �i c�ilor lui Dumnezeu nu 
apar�ine îns� domeniului special, care a fost încredin�at apostolului Ioan; pentru aceasta trebuie 
s� cercet�m scrisorile apostolului Pavel. Apostolul Ioan are în vedere mai mult principiile 
abstracte, care sunt valabile pentru sfin�i în mod absolut personal �i neîngr�dit. Limit�rile se 
întâlnesc numai într-o m�sur� limitat�, în m�sura în care ele sunt cauzate de starea noastr� �i de 
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lume. Cu toate acestea principiile r�mân la locul lor, �i apostolul Ioan îi introduce pe cei 
credincio�i pe deplin în ele. El r�mâne neclintit pe principiile date de Dumnezeu, care sunt 
valabile pentru noi. Dac� r�mânem dependen�i de Dumnezeul credincios, atunci toate problemele 
sunt rezolvate prin Cuvânt, care a fost scris în acest scop, în mod deosebit prin apostolul Pavel. 
   Apostolul Ioan insist� s� ne iubim, având ca model dragostea lui Hristos. Este vorba de o 
»porunc� veche«, deoarece El a dat-o ucenicilor atunci când înc� mai tr�ia pe p�mânt, înaintea 
mor�ii �i învierii Lui. Pân� atunci ei erau înc� iudei, dar în sufletele lor au primit deja ceva, care 
dep��ea cu mult grani�ele iudaismului. La exterior au continuat s� mearg� la Templu, probabil au 
adus jerfe conform prescrip�iilor �i au f�cut juruin�e. Mul�i, dac� nu to�i ucenicii din Ierusalim 
st�ruiau în aceste lucruri înc� mult timp. Chiar �i despre apostolii de frunte citim, c� ei, dup� ce 
în ziua cincizecimii au primit Duhul Sfânt al f�g�duin�ei, se suiau împreun� la Templu la ceasul 
rug�ciunii, a�a cum erau obi�nui�i, înainte de a cunoa�te pe Domnul, �i chiar �i dup� în�l�area 
Lui. 
   »Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-a�i auzit« (expresia »de la început« pe deplin 
îndrept��it nu este folosit� aici). Aceast� porunc� nu se poate referi la ve�nicie. »La început« nu a 
fost dat� aceast� porunc�; nimeni nu a auzit-o în ve�nicie. Nici nu era cineva acolo, care ar fi 
putut s� iubeasc� conform acestei cerin�e, �i astfel aceast� porunc� ar fi fost dat� în afara oric�rui 
spa�iu, timp �i persoan�. Pe scurt, este o gre�eal� evident�, dac� nu se diferen�iaz� între »la 
început« �i »de la început«, ceea ce din p�cate mul�i trec cu vederea �i prin aceasta r�st�lm�cesc 
Cuvântul. 
   Citim în versetul 8 ceva, care sun� aproape paradoxal. Dar pentru apostolul Ioan nu este nici o 
problem�; c�ci ceea ce pare s� fie un paradox, în realitate nu este altceva, decât adev�rul 
des�vâr�it. Urechea net�iat� împrejur (necircumcis�) crede într-adev�r, c� aude ceva de neîn�eles 
�i contradictoriu. Dar felul corect de a în�elege Scriptura const� întotdeauna în a o crede; atunci 
începem s-o pricepem. Cum s-ar putea în�elege Scriptura, f�r� credin��? Numai mintea 
omeneasc� pune eul propriu deasupra lui Dumnezeu �i refuz� s� accepte ce trece cu mult mai 
mult peste orizontul ei. S� a�ezi gândurile proprii, p�rerile �i cuvintele deasupra Cuvântului lui 
Dumnezeu este total incompatibil cu credin�a în inspira�ia divin�. 
   Pentru credincios exist� numai un punct de vedere – s� se a�eze cu toat� hot�rârea de partea lui 
Dumnezeu �i a Cuvântului S�u. Este posibil ca el s� nu-�i poat� explica una sau alta din 
greut��ile Cuvântului; dar el crede lui Dumnezeu �i nu se încrede în sine însu�i. De aceea el 
a�teapt� cu convingerea c� Domnul îi va da lumin� cu privire la locurile pe care nu le în�elege, 
dac� aceasta este bine pentru el. Dac� nu prime�te lumin� asupra lor, el are încrederea c� în 
privin�a aceasta Domnul are motivele Lui bine întemeiate. Lui îi este clar, c� Dumnezeu lucreaz� 
totdeauna ce este bine, iar pe de alt� parte �tie cât de mult� r�t�cire este la sine însu�i. Astfel 
apostolul continu� s� scrie: »Totu�i v� scriu o porunc� nou�, lucru care este adev�rat atât cu 
privire la El, cât �i cu privire la voi.« Dac� la prima vedere acest verset pare greu de în�eles, el 
explic� îns� totul foarte exact. Nu trebuie s� te gânde�ti prea mult, sau s� cercetezi mult, ca s� 
în�elegi în ce m�sur� porunca veche este în acela�i timp o porunc� nou�. În�elepciunea �colii 
omene�ti nu va în�elege niciodat�, chiar dac� ar avea timp la dispozi�ie pân� în ve�nicie. Ea 
dore�te s� în�eleag�, dar f�r� s� cread�, �i de aceea ea r�mâne în întuneric �i ne�tiutoare, oricât de 
mult� înv���tur� ar avea. Porunca veche era adev�rat� în Hristos. Când El a f�cut-o cunoscut 
ucenicilor, El îi iubea pe to�i, în felul în care numai Dumnezeu poate s� iubeasc�, �i anume cu 
toat� des�vâr�irea. V� pute�i imagina, c� ucenicii în timpul acela se iubeau unii pe al�ii? Nu erau 
ei a�a de gelo�i unii pe al�ii, cum greu î�i po�i imagina a�a ceva la oamenii evlavio�i? Înclina�ia 
spre ceart� se recuno�tea permanent �i ei se certau nestingheri�i �i cu râvn�, cine dintre ei este cel 
mai mare. Era prezent� acolo o scânteie de dragoste? Aceast� rivalitate era contrariul dragostei �i 
arat� numai activitatea firii p�mânte�ti (a c�rnii). 
   Dragostea ar fi sim�it, c� este exclusiv partea lui Dumnezeu, s� ofere fiec�ruia locul s�u. 
Scriptura ne arat� c� Dumnezeu a a�ezat m�dularele a�a cum I-a pl�cut Lui. Dar fiecare din ele 
voia s� fie cel mai mare, ceea ce în mod natural era imposibil. Poate s� fie ceva în opozi�ie mai 
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mare cu dragostea, ca dorin�a de a fi cel mai mare �i s� revendici locul cel mai bun pentru tine 
însu�i? Aceast� aspira�ie este în contradic�ie total� cu felul de gândire al lui Hristos, pe care îl 
g�sim în epistola c�tre Filipeni capitolul 2. 
   Aici se arat� deci, c� ceea ce în timpul prezen�ei Domnului pe p�mânt era o porunc� veche, 
este acum o porunc� nou�, pentru c� ea este acum adev�rat� nu numai în El, ci �i în ucenicii S�i. 
Numai prin moartea �i învierea Domnului Isus a devenit aceasta posibil, �i numai prin aceasta 
toate devin noi. Învierea era de neimaginat f�r� moarte. Tot a�a, f�r� moartea lui Hristos, ceea ce 
era vechi nu putea fi f�cut s� dispar�, �i nici ce era nou nu putea fi introdus f�r� învierea Sa. Îns� 
El este învierea �i via�a; acesta este principiul sublim �i m�re� al cre�tinismului. Totul se bazeaz� 
pe moartea �i învierea Domnului Isus; prin aceasta ce este vechi devine nou �i prin aceasta este 
tot a�a de adev�rat în ucenici, cum a fost în El. El era �i este Adev�rul. Dar cum stau lucrurile în 
privin�a aceasta cu mine �i cu tine? Umbl�m noi în Duhul, sau înc� ne mai intereseaz� propriul 
eu? Atunci motiva�ia faptelor noastre nu este nici Hristos �i nici dragostea. 
   Ce binecuvântare, c� porunca veche este acum o porunc� nou�, adev�rat� în El �i adev�rat� în 
ai S�i, �i anume din cauza c� to�i credincio�ii prin posesiunea vie�ii Sale au fost adu�i în aceea�i 
pozi�ie ca �i El. Pe crucea lui Hristos s-au lichidat p�catele �i a fost judecat tot ce împiedeca 
activitatea vie�ii divine, exercitarea ei în dragoste �i desf��urarea ei liber� printre ei. În timp ce 
Cuvântul reveleaz� aceste lucruri, Duhul le face vii în inima fiec�rui credincios. �i aici apostolul 
prezint� principiul. El nu prezint� îngr�dirile ocazionale, care rezult� din starea fiec�rui 
credincios. Pentru aceasta Cuvântul lui Dumnezeu are în alte locuri mijloacele de ajutor 
corespunz�toare. Apostolul Ioan ne prezint� aici principiul absolut �i adev�rat, de care se bucur� 
credin�a �i care prin har poate fi înf�ptuit, potrivit cu în�elegerea noastr� spiritual�. El explic�, c� 
acest principiu este tot a�a de adev�rat în noi, adic� în to�i credincio�ii, cum este �i în Hristos. 
   Aceasta este o realitate fericit�, da, uimitoare, din domeniul privilegiilor spirituale. 
Binecuvântarea care decurge din aceasta nu este niciodat� recunoscut� pe deplin, dac� nu se 
crede, c� Cuvântul lui Dumnezeu o spune �i c� aceasta este tot a�a de valabil� pentru ceilal�i 
credincio�i, cum este valabil� pentru sufletul propriu. Porunca veche a fost atâta timp f�r� efect, 
pân� când Hristos a murit �i a înviat. Când îns� El a murit �i a înviat, �i prin aceasta toat� 
plin�tatea binecuvânt�rii în El a venit la lumin�, ea a trecut �i asupra ucenicilor S�i. Gr�untele de 
grâu a r�mas singur pân� în momentul când a c�zut în p�mânt �i a murit. Îns� Domnul a spus: 
»Dar dac� moare, aduce mult� road�.« Unde este aceast� road� mult�? În to�i credincio�ii 
adev�ra�i. Din p�cate se întâlnesc sl�biciuni, care se pun ca obstacole pe cale. De aceea este a�a 
de important s� înv���m cum pot fi dep��ite aceste obstacole, cum putem �i cum trebuie s� st�m 
deasupra lor. Niciodat� nu trebuie s� ne l�s�m du�i pân� acolo, ca s� ne dedic�m odihnei tihnite, 
s� încet�m s� strig�m cu toat� seriozitatea la Dumnezeu �i folosindu-ne de mijloacele pe care ni 
le ofer� Cuvântul S�u �i Duhul S�u s� înl�tur�m greut��ile din noi, �i eventual din al�ii. Domnul 
ne-a l�sat un exemplu în privin�a aceasta în sp�larea picioarelor; s� ne sp�l�m �i noi unii altora 
picioarele. 
   Acest principiu, porunca lui Hristos, se arat� acum în putere. Când exista înc� porunca veche, 
numai El a împlinit-o pe deplin. S� observ�m schimbarea intervenit� la ucenici, dup� ce Domnul 
a murit �i a înviat. 
   Citim în Faptele Apostolilor 2, 14: »Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece ...« Ei au 
ac�ionat împreun�, ca un om, nu se mai vedea nici o ceart� fireasc�, nici o rivalitate, nici un 
egoism. A�a ceva nu a existat pân� atunci. Niciodat� nu citim despre o asemenea schimbare la ei, 
atâta timp cât Domnul �i-a f�cut lucrarea pe p�mânt (deci perioada de timp, care este numit� aici 
»de la început«). În timpul acela porunca lui Hristos era adev�rat� numai în El; abia prin puterea 
învierii Sale ea era în acela�i mod adev�rat� în ei ca �i în El. Care este motivul pentru aceasta? 
»C�ci întunericul se împr��tie ...« (nu, „s-a împr��tiat ...”, aceasta nu ar fi corect). Îmi pare r�u, 
c� trebuie aici s� apar iar��i ca critic, dar v� rog îng�dui�i-mi, c�ci este vorba de Adev�r. Nu este 
o presupunere, nu este o p�rere sau un sim��mânt subiectiv. Cuvântul folosit aici de Duhul lui 
Dumnezeu înseamn� „pe cale de a dispare” �i nu „a disp�rut”. Ar fi foarte exagerat s� se spun�, 
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c� întunericul a trecut deja. El nu va disp�rea pân� la revenirea lui Hristos. A�a spune Isaia 60, 1: 
»Scoal�-te, lumineaz�-te! C�ci lumina ta a venit.« Abia atunci tot p�mântul va avea lumin�. În 
Ierusalim va fi probabil o str�lucire deosebit�; dar Lumina va ilumina toat� lumea, a�a cum slava 
Sa va umple atunci tot p�mântul. 
   Este clar, c� aceast� stare nu a avut loc. În secolul nostru nu va înceta s� existe p�gânismul �i 
celelalte religii, ca de exemplu islamul. Babilon �i Roma exist� �i se vor dezvolta tot mai mult, �i 
tot a�a tot felul de groz�vii, chiar �i în interiorul cre�tinismului. Cel mai r�u este îns�, c� venirea 
„omului f�r�delegii” este aproape, care se va a�eza în Templul lui Dumnezeu, �i se va prezenta 
ca fiind Dumnezeu. S� ne gândim la scepticism, care în zilele noastre se veste�te în fiecare 
duminic� în Londra (�i în multe alte locuri din cre�tin�tate, n. tr.), atât în bisericile statale cât �i 
în bisericile libere, �i anume nu de oameni excentrici, ci de cei mai eminen�i preo�i. Sunt pu�ini 
cei care iau cu hot�râre atitudine fa�� de aceast� nelegiuire condamnabil�, numai câteva persoane 
„inoportune”, care se fac tot mai mult nepl�cute prin aten�ion�rile lor f�cute cu voce tare. Cu cât 
ei se �in mai departe de aceast� înv���tur� �i umbl� simplu, prin m�rturia lor arat� clar c� aceast� 
credin�� r�t�citoare este o în�el�ciune a diavolului �i ea veste�te dec�derea, care va veni, �i pe 
omul p�catului, pe care Domnul Isus îl va nimici la venirea Sa slav�. 
   Deci întunericul nicidecum nu a trecut, dar el este în dispari�ie. În ce m�sur�? Prin fiecare 
credincios, care este ad�ugat Adun�rii în lumea întreag�, fie el în Camceatca, în Japonia sau în 
Rusia agresiv�, �ireat�, s�rac� �i mândr�. Oriunde harul lucreaz� – întunericul d� înapoi cu 
fiecare om care vine la credin�a în Dumnezeu. El este în�bu�it �i în fiecare credincios. �i aici 
apostolul vorbe�te iar��i în mod principial; el nu cerceteaz� în ce m�sur� aceasta a avut loc deja, 
c�ci nu aceasta este misiunea lui. El prive�te lucrurile a�a cum ele ar trebui s� fie în cre�tin, adic� 
a�a cum el trebuie s� înf��i�eze principiul divin, pe care sufletul s�u l-a primit. Dar el adaug�: »... 
�i lumina adev�rat� lumineaz� deja.« Prin aceasta tema este prezentat� cât se poate de clar. Sunt 
cre�tini care nu acord� valoare mare exactit��ii �i aten�iei. Dar nu este mai bine s� posed�m 
adev�rul simplu, clar �i deplin, care singur este în stare s� ne ajute? Aici este vorba – �i acesta 
este punctul esen�ial – de ce a devenit vizibil dup� moartea �i învierea lui Hristos. Nu a stins 
lumea lumina prin moartea Sa? În orice caz ea a încercat cu toate mijloacele s-o fac�. Dar 
învierea Sa a condamnat lumea �i toate eforturile ei de a min�i; c�ci Lumina str�luce�te acum mai 
puternic decât oricând. »Adev�rata lumin� lumineaz� deja.« Credincio�ii care mai înainte erau 
a�a de slabi, s-au înt�rit �i în bucuria lor cu privire la Mântuitorul înviat s-au uitat pe ei în�i�i �i 
în�elegerile lor gre�ite de odinioar�. Duhul, pe care Dumnezeu L-a dat pe baza lucr�rii lui 
Hristos, este Duhul puterii, �i al dragostei, �i al chibzuin�ei. Putem astfel s� vedem cât de 
adev�rat� este porunca dragostei în El �i în ucenici. Problema era „în ei” �i nu în El, în care 
porunca era pe deplin împlinit�. Dar cum putea s� devin� adev�rat� �i în ei? Prin aceea c� El a 
înviat, ca s� aduc� mult� road�, întunericul dispare �i lumina adev�rat� str�luce�te deja. Hristos a 
îndep�rtat întunericul pentru fiecare credincios �i str�luce�te tot mai luminos pentru ei �i în ei. 
   Drept urmare în versetul 9 prime�te r�spuns cel care spune c� este în lumin�, cu toate c� ur��te 
pe fratele s�u. Expresia „a spune” are în aceast� scrisoare un sens nefavorabil. Adev�ratul copil 
al lui Dumnezeu nu vorbe�te superficial, c� el ar fi în lumin�. Credinciosul �tie c� el este în 
lumin�, �i laud� pe Dumnezeu pentru aceasta. Dar el prive�te cu mult respect un lucru a�a de 
mare ca acesta �i las� pe al�ii s� se bat� cu pumnul în piept, spunând: „Eu sunt în lumin�”, în 
timp ce gânde�te despre un credincios adev�rat: „Tu e�ti în întuneric”. Ce ar putea s� aduc� mai 
mult� dezonorare Domnului �i s� fie mai nedemn pentru un cre�tin, decât o asemenea în�l�are de 
sine. Comportarea adev�rat�, corect�, nu const� în a spune, c� umbli în lumin�, ci ea este 
adeverit� printr-o umblare potrivit� cu voia lui Dumnezeu. »Cine zice c� este în lumin�, �i ur��te 
pe fratele s�u« dovede�te c� nu este în lumin�. Ura fa�� de fratele nu este incompatibil� numai cu 
dragostea, ci �i cu lumina �i via�a, c�ci acestea sunt de nedesp�r�it legate între ele. Via�a se 
manifest� prin ascultare, dar tot a�a �i în dragoste; �i adev�rata lumin�, care lumineaz� deja, face 
s� devin� vizibil un astfel de întuneric – adic�, ura din inim�. Dac� un frate este aspru �i f�r� 
r�bdare, sau ac�ioneaz� gre�it, atunci aceasta serve�te cu siguran�� la punerea lui la prob�; s� fi �i 
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mai prudent, dac� crezi c� este ceva r�u la el. S� nu se str�duiasc� inima ta, s�-l câ�tige prin 
dragoste? De ce s� se renun�e la dragoste, acolo unde ea este a�a strict de necesar�? S�-�i fie mil� 
de fratele, dac� consideri c� a f�cut o mare nedreptate. F�-l subiectul rug�ciunilor tale fierbin�i 
înaintea lui Dumnezeu, oricât de mult ai condamna r�ul. 
   »Cine zice c� este în lumin�, �i ur��te pe fratele s�u, este înc� în întuneric pân� acum.« Acestea 
sunt cuvinte foarte t�ioase, �i ele sunt spuse de Ioan „cel plin de dragoste”! Nimeni nu a fost a�a 
de plin de ging��ie, dar nici n-a fost nimeni a�a de hot�rât ca el. Aici vedem contrastul evident 
fa�� de indiferen��. El nu spune numai: „Eu iubesc pe fratele meu”, ci el îl iube�te realmente. 
»Cine iube�te pe fratele s�u, r�mâne în lumin�«; �i el iube�te �i atunci când exist� gre�eli care 
întristeaz�, care solicit� mult dragostea sa, �i prin aceasta ea este pus� tot mai mult în lumin�: »... 
�i în el nu este nici un prilej de poticnire.« S-ar putea s� fie un caz care îi creeaz� încerc�ri mari. 
Dar el iubea, �i astfel el este unul care »r�mâne în lumin�, �i în el nu este nici un prilej de 
poticnire«. Dac� ar fi ac�ionat dup� principiul, s� r�spl�teasc� r�ul cu r�u, atunci ar fi fost un 
prilej de poticnire. Atunci el ar fi fost c�l�uzit numai de sentimentele naturale ale omului, dar 
aceasta ar fi însemnat renegarea lui Hristos �i prin aceasta �i a cre�tinului. 
   În versetul 11 este prezentat cu toat� claritatea r�ul în caracterul s�u brutal: »Dar cine ur��te pe 
fratele s�u, este în întuneric ...« Aceasta este starea, care în cele din urm� este hot�râtoare. A�a 
cum apostolul Ioan face clar mai târziu în capitolul 3, 15, oricine ur��te pe fratele s�u este în 
principiu un uciga�. Nu este vorba de ce face el, sau cum umbl� el, ci el este realmente în 
întuneric. Comportarea lui barbar� ofer� dovada pentru aceasta; cuvintele �i faptele lui prezint� 
în exterior starea lui. Despre ce m�rturisesc cuvintele lui? »El ur��te pe fratele s�u.« Ce arat� 
faptele lui? »El ur��te pe fratele lui«, �i el »umbl� în întuneric«. Umblarea unui astfel de om las� 
s� se recunoasc� starea lui l�untric�, tot a�a cum reciproc, faptul c� noi suntem în lumin� are ca 
urmare, c� noi umbl�m în lumin�. Aici nu este vorba de o teorie, ci de realitate; nimic mai pu�in 
decât aceasta este cuprins în cuvântul »umblare«. »�i nu �tie unde merge«, se spune mai departe. 
El se în�al� singur �i este nefericit. În împietrirea lui nu observ�, c� a devenit prada vr�jma�ului. 
Îi lipse�te con�tien�a, c� drumul lui duce la pierzare, îns� acesta este adev�rul, �i aceasta cu atât 
mai mult, cu cât el odinioar� a ocupat locul unui cre�tin. Nimic nu este mai binecuvântat, ca a fi 
un cre�tin adev�rat, dar nimic nu este mai condamnabil, ca a nu fi cre�tin �i totu�i în exterior vrei 
s� te prezin�i ca cre�tin. Cât de multe suflete sunt duse ast�zi în felul acesta în r�t�cire! 
   Cum po�i s� fi sigur? Mai întâi eu sunt convins, c� sunt un p�c�tos pierdut, dar c� Dumnezeu 
prime�te pe p�c�to�ii pierdu�i în Numele lui Isus. C�ci Dumnezeu a dat pe Fiul S�u, pentru ca El, 
ca Fiu al Omului, s� caute �i s� mântuiasc� ce este pierdut. Eu am nevoie de Hristos pentru 
mântuirea mea �i cred în El a�a cum vorbe�te Cuvântul lui Dumnezeu despre El. Nu sunt eu din 
cauza aceasta îndrept��it s� ocup locul unui cre�tin? Dac� primim pe Hristos, atunci primim via�a 
Lui, �i pentru credin�� El este singura isp��ire pentru p�catele noastre. În felul acesta, cei ce cred 
în Numele Lui, primesc dreptul s� se numeasc� copii ai lui Dumnezeu. Numai El este garantul 
pentru faptul c� ei to�i vor fi introdu�i în posesiunea pozi�iei �i binecuvânt�rilor cre�tine. Toate 
privilegiile harului sunt practic adunate în El. Dimpotriv�, dac� cineva superficial se declar� de 
partea Numelui Domnului, f�r� s� aib� recunoa�terea sincer� a p�catelor �i necesitatea eliber�rii 
�i mântuirii, el umbl� �i r�mâne evident în întuneric. El nu �tie unde merge, deoarece întunericul 
i-a orbit ochii; �i aceasta este cu atât mai grav, cu cât el se d� a fi cre�tin. »Deci dac� lumina, 
care este în tine, este întuneric, cât de mare trebuie s� fie întunericul acesta!«, spune Domnul în 
evanghelia dup� Matei 6, 23. Adev�ratul cre�tin nu este n�scut din sânge, nici din voia firii 
p�mânte�ti (a c�rnii), nici din voia vreunui om, ci  din Dumnezeu. Na�terea are loc prin credin�a 
vie în Domnul Isus. 
   Nu spun aceasta, pentru a descuraja pe cei slabi dintre credincio�i; nu aceasta este inten�ia mea. 
Nici în Vechiul Testament �i nici în Noul Testament nu este nici un cuvânt care vrea s�-l fac� pe 
om s� cad� în dezn�dejde; toate slujesc numai spre a-l înt�ri în credin��. Celor care cred �i se 
supun Cuvântului lui Dumnezeu revelat, cuvântului adev�rului �i harului S�u, le apar�in toate 
binecuvânt�rile. Cuvântul adev�rului este evanghelia mântuirii. Numai acest cuvânt are puterea 
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s� dovedeasc� pe om c� este un p�c�tos pierdut, în acela�i timp îns� s� îndep�rteze orice cusur de 
la el, s� anuleze orice p�cat �i s�-i permit� s� se bucure de posesiunea vie�ii ve�nice �i de 
îndrept��irea înaintea lui Dumnezeu. Eu nu m� îndrept��esc singur, eu m� condamn. Îns� 
Dumnezeu îndrept��e�te pe cel ce crede în Domnul Isus. Numai El a fost în stare s� m� elibereze 
de orice sentin�� de condamnare. Dac� am pe Hristos, atunci pot pune eul propriu total la o parte. 
Atunci voi renun�a la toate lucrurile, cu care odinioar� eram mândru �i înfumurat, la tot felul de 
nebunii, c�ci recunosc cât de gre�ite �i rele erau. Ce fericire este s� recuno�ti c� toate 
binecuvânt�rile lui Dumnezeu se g�sesc în Hristos �i c� Dumnezeu le d�ruie�te pe toate prin 
harul liber! Nu pe baza faptelor noastre, pentru ca nimeni s� nu se laude. Dar s� ne imagin�m, c� 
cineva îndr�zne�te s� ia pentru sine acest Nume sfânt, f�r� s� aib� sim��mântul sincer cu privire 
la p�catele sale �i cu privire la harul lui Dumnezeu. Este o adev�rat� arogan�� �i autoîn�elare; sau 
în zilele noastre este presiunea din partea clericului de a influen�a masele, care nu gândesc, s� 
mearg� la biseric�. �i o astfel de persoan� se a�eaz� în rândul cre�tinilor �i în p�rt��ia lor, dar 
dup� aceea va e�ua total. Ea ur��te pe fratele ei �i prin aceasta dovede�te c� este un om firesc, �i 
este în întuneric. El »umbl� în întuneric, �i nu �tie încotro merge, pentru c� întunericul i-a orbit 
ochii.« Dar dac� s-a crezut cu adev�rat, atunci se va vedea clar. Credin�a în Hristos îndep�rteaz� 
orbirea, tot a�a cum îndep�rteaz� orice alt obstacol. Harul lui Dumnezeu ne d� pe Hristos nu 
numai ca via�� �i isp��ire, ci �i ca Conduc�tor în umblarea zilnic�, cu pericolele �i greut��ile ei. 
Este învior�tor felul simplu �i profund în care apostolul scoate în eviden�� aceste dou� pietre de 
încercare sau caracteristici, dup� care noi cunoa�tem pe credinciosul adev�rat; în primul rând în 
ascultare, �i dup� aceea în dragoste. Unde acestea dou� sunt prezente, nu se mai umbl� în 
întuneric ca lumea, ci se posed� lumina vie�ii. Deoarece noi urm�m pe Hristos în credin�� �i 
ascultare, noi umbl�m �i în dragoste. Deci am g�sit c� primul lucru, �i cel mai important, este c� 
ascultarea fa�� de Dumnezeu este semnul caracteristic primar �i cel mai esen�ial al cre�tinului. 
Ascultarea se extinde la orice lucrare din via�a noastr�. Tot ce facem, toate inten�iile �i toate 
dorin�ele, de orice natur� ar fi ele, trebuie apreciate dup� urm�toarea regul�: sunt ele 
corespunz�toare voii lui Dumnezeu? Sunt ele pl�cute lui Dumnezeu? Sunt ele misiunea pe care 
El mi-a încredin�at-o, de a face ceva, sau a purta ceva, indiferent de ce este vorba? 
   Dac� te supui Cuvântului S�u, atunci toate întreb�rile s-au rezolvat. Hristos a umblat 
permanent în aceast� dependen��. Supunerea absolut� fa�� de voin�a Tat�lui S�u face ca 
succedarea noastr� s� fie u�oar�. El a spus: »Lua�i jugul Meu asupra voastr�, �i înv��a�i de la 
Mine, c�ci Eu sunt blând �i smerit cu inima; �i ve�i g�si odihn� pentru sufletele voastre. C�ci 
jugul Meu este bun �i sarcina Mea este u�oar�.« Fratele meu, e�ti tu gata s� consim�i din inim�? 
Ce mângâiere, c� jugul va fi f�cut u�or de Hristos Însu�i, dac� ochiul r�mâne a�intit numai asupra 
Lui. Dac� te îndrep�i în alt� direc�ie de la El �i prive�ti spre tine însu�i, sau oriunde altundeva, 
atunci sarcina Lui devine insuportabil�, �i tu te vei pr�bu�i în necredin��. 
   Putem s� recunoa�tem în�elepciunea Duhului prin aceea, c� El prezint� aceste dou� pietre de 
încercare �i totodat� le prezint� în aceast� succesiune, �i anume, mai întâi ascultarea, iar apoi 
dragostea. Se poate constata la modul general – aceasta este experien�a mea -, c� cre�tinii, când 
discut� despre practica în cre�tinism, sunt înclina�i s� ofere dragostei locul întâi. Se presupune, 
c� un frate, care a�eaz� dragostea atât de mult pe prim plan, o �i practic� cel mai mult. Ar fi o 
adev�rat� nenorocire, ca frate s� nu ai dragoste. Dar care este situa�ia cu ascultarea lui? Se 
caracterizeaz� el, cel care odinioar� a fost egoist, prin aceea c� acum ascult� de Dumnezeu? 
   S� ne amintim de primele prigoane, c�rora apostolii au fost expu�i (Faptele Apostolilor 4 �i 5). 
Ei aveau numai o justificare pentru ce f�ceau – ei trebuiau s� asculte de Dumnezeu! Mesajul �i 
înv���tura lor, c� Isus este Hristosul, a f�cut pe marii preo�i iudei, pe b�trâni, pe c�rturari �i pe 
saduchei s� se revolte foarte mult. Ei au poruncit apostolilor, s� nu mai vorbeasc� în acest Nume. 
Dar Dumnezeu a intervenit în favoarea lor, spre uimirea tuturor celor care îi învinuiau �i care i-
au întemni�at. Un înger i-a scos din temni�� �i le-a poruncit, s� predice din nou în Templu. Tot 
a�a i s-a întâmplat �i lui Petru, când în chip minunat numai el a fost scos afar� din temni��. Dar 
mai înainte, to�i cei doisprezece au fost elibera�i în acela�i chip minunat, în timp ce 
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supraveghetorii mergeau în sus �i în jos îndelungul temni�ei, f�r� s� sesizeze câtu�i de pu�in ce a 
f�cut Dumnezeu în momentul acela. Da, El �tie s� orbeasc� ochii �i s� elibereze din c�tu�e, a�a 
cum Îi place. Dup� ce s-au întors la Templu, au vestit acolo vestea Lui bun�. Conduc�torii iudei 
îns� nu au fost impresiona�i de aceast� minune �i insistau, ca apostolii s� tac�. Apostolul Pentru a 
putut s� le r�spund�, c� trebuie s� se asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Aceasta 
este cerin�a cea mai important� din partea lui Dumnezeu �i datoria indispensabil� a 
credinciosului – ascultarea. Dac� nu ascult�m de Dumnezeu, facem cea mai mare nedreptate fa�� 
de El. 
   Sunt oameni pe p�mântul acesta, care au dreptul s� porunceasc�, ca �i din aceea, care trebuie s� 
asculte. Un copil, de exemplu, trebuie s� asculte de p�rin�ii lui, �i to�i trebuie s� se supun� 
autorit��ilor. Dar aceast� ascultare se deosebe�te fundamental de ascultarea, care este prezentat� 
aici credinciosului. Ascultarea exterioar� sau natural� poate s� aib� loc chiar dac� în interior este 
împotrivire. Dar niciodat� nu a existat un astfel de sim��mânt în ascultarea Domnului Isus, �i a�a 
trebuie s� fie �i la cel credincios. El a fost sfin�it spre ascultarea lui Hristos (1 Petru 1, 2) �i este 
îndemnat s� priveasc� în legea des�vâr�it� a slobozeniei (Iacov 1, 25), deoarece el posed� o 
natur� nou�, care iube�te s� fac� voia lui Dumnezeu descoperit� în Scriptur�. În privin�a aceasta 
este în opozi�ie cu Israel, care se afla sub o Lege a robiei �i a amenin��rii cu pedeapsa cu 
moartea. Natura nou� î�i g�se�te toate motiva�iile în voia lui Dumnezeu; Hristos a fost în privin�a 
aceasta un model des�vâr�it. 
   S-ar putea ca noi s� trebuiasc� s� suferim, dac� suntem ascult�tori de Dumnezeu, dar atunci 
este o onoare pentru noi. Apostolii au fost b�tu�i din cauza ascult�rii lor ferme, dar cu smerenie 
au suportat aceste consecin�e. Pentru un iudeu era o mare ru�ine, s� fie pedepsit înaintea 
sinedriului. Dar apostolii au suportat în lini�te. »plini de bucurie«, s� fie batjocori�i în felul acesta 
pentru Numele Lui. Aceasta nu era o „rezisten�� pasiv�”, ci ascultare sfânt�; ei au îndurat 
consecin�ele ascult�rii f�r� s� murmure �i plini de bucurie. Deci ascultarea are ca premis�, c� 
voin�a proprie este zdrobit�, �i e�ti supus Cuvântului lui Dumnezeu, �i prin aceasta Lui Însu�i. 
F�r� ascultare nu exist� smerenie adev�rat�. Dar dac� ea este prezent�, atunci ea înarmeaz� �i pe 
cel mai slab suflet împotriva ispitelor �i îi d� statornicie fa�� de orice împotrivitor. A�a a fost la 
Domnul Isus, care a onorat Sfânta Scriptur�, a�a cum niciodat� mai înainte n-a f�cut-o cineva. El 
transform� pe cel credincios dup� propriul S�u chip. Ascultarea îndreapt� sim��mântul moral cu 
totul spre voia lui Dumnezeu �i cu gelozie ia seama s� p�streze autoritatea lui Dumnezeu cu 
privire la orice cuvânt care îi iese din gur�. C�ci el �tie, c� în El sunt unite cu o des�vâr�ire 
divin� majestatea, sfin�enia, adev�rul, credincio�ia, �i în Hristos, în Chipul Lui, s-au v�zut pe 
deplin. 
   Dragostea nu înseamn� acela�i lucru cu puritatea fiin�ei – cu toate c� este în deplin� armonie cu 
ea, a�a cum lumina exprim� clar, c� pretutindeni, unde ea str�luce�te, se face cunoscut� atât pe 
ea îns��i, precum �i pe orice om �i orice lucru. Dragostea este energia Divinit��ii, care cu o 
bun�tate intim� este activ� nu numai acolo unde exist� rela�ii cu Dumnezeu �i exist� armonie cu 
El, ci ea se ridic� deasupra tuturor obstacolelor �i se îndreapt� chiar �i spre cel mai infam 
p�c�tos, ca în suveranitatea harului s� mântuiasc� de la cea mai mare pierzare, pe cei care 
primesc pe Hristos, prin puterea salvatoare a sângelui lui Hristos. Ei primesc via�a ve�nic�, care 
este în Fiul �i care este dat� celui credincios ca via�� nou�, precum �i Duhul Sfânt, care preia 
conducerea celui credincios ca copil al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt lucreaz� permanent în el �i 
prin el în unitatea Trupului lui Hristos, Adunarea, în timp ce cel credincios a�teapt� venirea 
Domnului, care îl va lua la El �i împreun� cu to�i sfin�ii îi va duce în Casa Tat�lui. Dac� am voie 
s� m� exprim în felul acesta, atunci ascultarea în lumin� este for�a centripet�,  adic� orientat� 
spre interior, a credinciosului, în timp ce dragostea este for�a centrifug�, care ac�ioneaz� spre în 
afar�. Prin ea noi suntem imitatori ai lui Dumnezeu, ca �i copii preaiubi�i, �i umbl�m în dragoste, 
a�a cum Hristos ne-a iubit, �i S-a dat pe Sine Însu�i pentru noi ca dar �i jertf� de t�iere, de bun 
miros lui Dumnezeu (Efeseni 5, 1-2). 
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   Fac� Domnul, ca nu numai primul semn caracteristic s� fie vizibil în noi, ci �i al doilea – 
aceast� dragoste, care este principiul cu putere al naturii divine. S� ne aducem aminte, c� 
Tesalonicenii erau tineri în credin��, �i totu�i apostolul Pavel a putut s� le scrie: »Cât despre 
dragostea fr��easc�, n-ave�i nevoie s� v� scriem; c�ci voi singuri a�i fost înv��a�i de Dumnezeu s� 
v� iubi�i unii pe al�ii« (1 Tesaloniceni 4, 9). Domnul s� ne dea harul, ca noi, înv��a�i de 
Dumnezeu, s� cre�tem din bel�ug în dragoste. Cu dragostea merge mân� în mân� �i mul�umirea. 
Orice alt� dragoste pentru aproapele este pur� amabilitate, a�a cum o numesc oamenii, nimic 
altceva decât fiin�e vrednice de a fi iubite, care nu doresc s� fie r�nite �i nici sup�rate �i fiecare 
este l�sat cu pl�cere s� mearg� pe drumul propriu. A�a ceva este numit dragoste! Domnul s� ne 
fac� capabili s� recunoa�tem a�a cum se cuvine lucrurile Duhului lui Dumnezeu! 


