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1 Ioan 4,11-16
Aşa cum am văzut deja în versetele studiate 9 şi 10, apostolul aduce în amintire revelarea
dragostei lui Dumnezeu în Hristos, pentru ca să prezinte adevăratul caracter al acestei dragoste,
la care noi am fost chemaţi. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă în sens dublu. Mai întâi El nea dat viaţa, pe când noi eram morţi spiritual. Când am primit viaţa şi am simţit povara şi
caracterul condamnabil al păcatelor noastre, atunci am învăţat să preţuim lucrarea de ispăşire, pe
care a înfăptuit-o dragostea Sa, ca să îndepărteze toate păcatele noastre. Aceasta este ordinea în
care Dumnezeu acţionează asupra sufletului. Recunoaştem din aceasta cât de importantă este
pentru noi primirea vieţii noi; căci fără această viaţă noi nu putem nici să înţelegem lucrurile lui
Dumnezeu şi nici să ni le însuşim aşa cum trebuie. Sufletul este atunci încă într-o stare de
moarte, şi concepţia, că Duhul Sfânt poate acţiona într-o astfel de stare a sufletului, în care nu
este viaţă, este pur şi simplu de nesusţinut. El poate acţiona în concordanţă cu viaţa, numai acolo
unde aceasta este prezentă.
Fără îndoială Hristos este viaţa credinciosului, şi prin credinţă vechiul eu este privit ca
inexistent înaintea lui Dumnezeu. El există de fapt, dar prin harul lui Hristos el nu mai posedă
nici un fel de drepturi. Ca credincios, noi îl respingem în Numele Său și recunoaștem că el nu are
nici o valoare. Ne dezicem total de el, deoarece noi îl vedem acum aşa cum Dumnezeu l-a văzut
dintotdeauna, şi anume, total rău.
Această cunoaştere este total independentă de faptul cum ne apreciază ceilalţi oameni. Cineva
poate fi considerat un om genial şi poate dispune de aptitudini mari. Însă vechiul lui eu este total
despărţit de Dumnezeu şi total răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, aşa că el niciodată nu poate sta
în prezenţa lui Dumnezeu. Cum ar putea aşadar omul vechi fi folosit vreodată prin Duhul Sfânt şi
sfinţit pentru Dumnezeu? De aceea Scriptura nici nu vorbeşte despre sfinţirea vieţii vechi
stricate, ci de răstignirea omului vechi împreună cu Hristos. Ea ne arată, că Dumnezeu în Hristos,
jertfa pentru păcat, a condamnat păcatul în carne, pentru ca trupul păcatului să fie desfiinţat şi
noi să nu mai slujim păcatului. Eul păcătos nu mai trăieşte, ci «Hristos trăieşte în mine» (Romani
6,6; Galateni 2,20).
Aşadar este prezentă o viaţă nouă, cu care Duhul Sfânt poate lua legătură pe baza lucrării de
răscumpărare. Deoarece fără viaţa nouă este prezent numai omul vechi, necesitatea vieţii noi în
Hristos este dovedită clar. Bineînţeles, toţi credincioşii Vechiului Testament, ca şi fiecare
credincios din timpul nostru, a posedat viaţa. Şi care credincios ar şti despre o altă viaţă, de care
are nevoie omul păcătos, decât numai viaţa lui Hristos? Ca şi ne putrezirea trupului, şi viaţa în
Evanghelie va fi adusă curând la lumină, cu toate că ea era activă în toţi credincioşii deja înainte
de timpul Evangheliei. Fără această viaţă ei nici nu ar fi putut fi sfinţi. Oricât de diferit s-a
manifestat în exterior această viaţă, în aceia, care L-au urmat pe Domnul, după ce El a devenit
om, în orice caz ea a devenit mai vizibilă. Atunci a devenit aşa de clar, ca niciodată mai înainte,
ce este viaţa nouă şi cine sunt aceia cărora El le-a făcut parte de viaţă pe baza credinţei. Ea era
pentru oameni, nu pentru îngeri. «Viaţa era lumina oamenilor»; atât cât Scriptura ne permite să
vedem, ea a fost dăruită numai acestora. Îngerii aleşi nu au căzut niciodată; deoarece ei au rămas
păziţi de păcat, ei nu au nevoie de o viaţă nouă. Pentru îngerii căzuţi nu este posibilă nici
pocăinţa şi nu este posibil nici harul. Îngerii au o viaţă, oricum ar fi ea alcătuită, despre care nouă
nu ni se spune nimic. Nici nu este treaba noastră să vrem să ştim. Ce avem noi a face cu astfel de
întrebări? (compară cu Coloseni 2,18) Este permanent un efort zadarnic, dacă omul vrea să se
ocupe cu îngerii. Am cunoscut un creştin, care s-a preocupat aşa de intensiv cu îngerii, că îşi
imagina că el are viziuni atât de la îngerii buni cât şi de la îngerii răi, care în fiecare noapte
priveau la el; el credea chiar că le cunoaşte şi numele. Erau însă simple închipuiri şi sentimente,
cu toate că era vorba de un credincios adevărat. Aproape că nu există o nebunie mai mare ca
aceea să te laşi antrenat la astfel speculaţii despre lumea invizibilă.
Aici însă avem a face cu realitatea binecuvântată a participării intime a lui Dumnezeu şi a
dragostei Lui active faţă de om. Dragostea Lui S-a arătat mai întâi în caracterul ei suveran în
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aceea că ea ne-a dat viaţa pe când noi eram încă morţi. Când am posedat viaţa, ea ne-a eliberat de
toată vina noastră. Căci acelaşi Domn Isus, care ne-a adus viaţa, a devenit şi ispăşirea pentru
păcatele noastre. Când am posedat această viaţă sfântă, păcatul a devenit pentru noi o povară
insuportabilă. Însă sângele Lui vărsat o singură dată a înfăptuit ispăşirea. Noi suntem acum
solicitaţi să primim în credinţă harul lui Dumnezeu şi să ne bucurăm de adevărul minunat, care
ne face cunoscut toate acestea.
Însă aceasta nu este totul; pas cu pas apostolul ajunge să vorbească despre ceea ce urmează. În
ultimul verset din capitolul 3 a început cu aceasta: «Şi cine ţine poruncile Lui rămâne în El, şi El
în el.» Cine primeşte o astfel de binecuvântare este ascultător. Şi cine poate fi ascultător? Numai
creştinul adevărat. Aceasta însă este valabil nu numai pentru unii, ci pentru toţi cei care cred cu
adevărat. Ei aparţin lui Dumnezeu, deoarece ei au devenit părtaşi naturii Lui, a vieţii, care este
Hristos şi de care El le-a făcut parte. În acest verset 24 apostolul nu dă alte explicaţii în privinţa
aceasta; dar revine mai târziu la locul potrivit să vorbească despre aceasta. El adaugă numai în
ultima parte a versetului o remarcă scurtă, dar importantă: «Şi prin aceasta cunoaştem că El
rămâne în noi, prin Duhul pe care ni L-a dat». Se are impresia că expresia «rămâne» este aici mai
potrivită decât expresia «locuieşte». Prin aceasta este exclusă orice îndoială şi totodată este
traducerea corectă. Mai există şi un alt cuvânt pentru „a locui” (oikei), de care se diferenţiază
acest cuvânt (menei). Dumnezeu «rămâne» în noi, aceasta este redarea clară şi corectă. Nu este
vorba de o acţiune trecătoare sau de o vizită scurtă. În cuvântul «rămâne» avem unul din
cuvintele caracteristice ale învăţăturii creştine, care exprimă continuitatea veşnică. Poporul Israel
ştia ceva despre ce era foarte bun, dar care era numai pentru un timp. Mai târziu i s-a luat înapoi,
aşa cum s-a scris evreilor: «Iar ce este învechit şi îmbătrânit este aproape de dispariţie». Aşa a
avut loc cu rânduielile şi obiceiurile iudaice; ele trebuiau să facă loc creştinismului, care va avea
durabilitate în sine însuşi şi în sufletele credincioşilor. Fiecare binecuvântare creştină are caracter
de durabilitate, cu excepţia acelora care sunt legate de condiţii, şi care de asemenea există. Dar
noul poartă în sine amprenta veşniciei, în mod deosebit viaţa pe care noi o posedăm în Hristos.
De aceea ea este caracterizată cu această expresie remarcabilă «rămâne» şi noi ar trebui să ne
bucurăm foarte mult de aceasta. Acesta a fost şi sentimentul nostru atunci când împreună cu
mulţi credincioşi am mărturisit deschis această viaţă şi am adus laude pentru ea; spre durerea
noastră, mulţi se învăluie astăzi în tăcere cu privire la «viaţa veşnică». Există însă mai mult decât
viaţa veşnică, cu toate că natura binecuvântărilor noastre este caracterizată prin viaţa în Hristos.
Hristos a exprimat-o în timpul vieţii Sale pe pământ în toate acţiunile Sale. Era dependenţa Sa de
Dumnezeu, care s-a făcut cunoscut în ascultarea Sa infailibilă. Când El ne cere să ne străduim să
imităm ascultarea Sa şi ne dă porunci, atunci acestea nu au a face cu cele zece porunci. Legea era
o cerinţă adresată cărnii; ea promitea viaţa aici pe pământ, dar nimeni nu a avut parte de ea. Ea
spunea: «Fă aceasta şi vei trăi!» Poruncile lui Hristos dimpotrivă sunt prescrieri deschizătoare de
perspective pentru aceia cărora prin har, pe baza credinţei, li s-a dat deja viaţa nouă. În Hristos,
Cel care este viaţa lor, ei posedă cea mai mare binecuvântare dintre toate binecuvântările. Nimic
nu este mai sigur decât că Dumnezeu a dăruit pe Hristos celor credincioşi şi că Hristos Însuşi S-a
dat pe Sine Însuşi pentru ei. Un adevăr minunat şi totodată aşa de simplu! Este Cuvântul
adevărului, Evanghelia mântuirii noastre. Însă adevărul Evangheliei se pierde imediat pentru
oameni, din momentul în care ei încep să speculeze, în loc să creadă.
Deoarece această viaţă este o viaţă dependentă de Dumnezeu, noi avem nevoie de prezenţa şi
de puterea lui Dumnezeu, deoarece pe drumul nostru sunt greutăţi şi pericole uriaşe de învins. În
afară de aptitudinile acestei vieţi avem nevoie în sens spiritual şi de putere. Dacă aceasta lipseşte,
nu vom putea învinge obstacolele. La noi va apare lenea, sau ne vom baza pe energii carnale.
Oricât de binecuvântată ar fi dependenţa, ea nu înlocuieşte însă puterea. Adevărata energie a
creştinului se revarsă din Duhul Sfânt care locuieşte în el, nu din viaţa în sensul abstract, cu toate
că viaţa în Hristos este neapărat necesară pentru poziţia noastră nouă. Noi avem nevoie însă de
Duhul ca izvor al puterii în noi. Când creaţia a luat fiinţă, şi Duhul Sfânt a devenit activ. Când
creaţia a căzut în haos, Duhul plutea peste scena haosului şi întunericului. Atunci când
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Dumnezeu a vrut să aibă o locuinţă în mijlocul poporului Său pământesc, El nu a permis lui
Israel s-o construiască după propria lor imaginaţie. Toate detaliile au fost date de El Însuşi. În
afară de prescripţiile Sale, Dumnezeu a dat constructorilor, care au îngrijit de execuţia lucrărilor,
prin Duhul Său puterea şi înţelepciunea necesară. Nimic nu a fost lăsat pe seama omului, toate au
fost făcute de Duhul lui Dumnezeu prin mâna omului.
Acum Duhul lui Dumnezeu urmăreşte un ţel incomparabil mai mare. Acum nu mai este vorba
de un cort pământesc sau de un templu impunător, cu toate că noi ştim că ambele au fost atunci
construite prin inspiraţia divină.
Duhul lui Dumnezeu se coboară acum, ca să Îşi facă locuinţă în credincios. El este Cel care
pecetluieşte pe fiecare credincios pentru ziua răscumpărării. Sfinţii Vechiului Testament nu au
posedat acest privilegiu. Cu toate că ei aveau viaţă din Dumnezeu, se pare că ei ştiau puţin, sau
chiar deloc, despre aceasta. Aparţine privilegiilor creştinismului, că noi putem spune astăzi: noi
ştim că Dumnezeu a revelat ceea ce lor le era încă ascuns. «Cea ce nici un ochi nu a văzut, … şi
în inima niciunui om nu s-a suit», revelează El acum prin Duhul Său. El este pentru noi mai
puţin Duhul profeţiei decât Duhul părtăşiei; desigur El nu este nici un duh de teamă înrobitoare,
ci este un Duh de putere şi de dragoste şi de chibzuinţă. Deoarece tocmai de aceste însuşiri avem
nevoie, Dumnezeu ni le-a şi dat. «Şi prin aceasta cunoaştem că El rămâne în noi, prin Duhul pe
care ni L-a dat.»
Prin aceasta apostolul trece la adevărul necesar, pe care el în context cu solicitarea la dragoste
în versetul 7 nu l-a tratat încă. «Preaiubiţilor», acest cuvânt îl foloseşte şi aici iarăşi ca adresare,
tot aşa cum a făcut mai înainte în versetul 1, unde Dumnezeu i-a atenţionat cu privire la profeţii
mincinoşi, care erau călăuziţi de duhuri rele. El a prezentat credincioşilor cu grijă plină de
dragoste, ce pericol mare exista în puterea seducătoare a duhurilor rele, care au păşit înaintea lor
în încrederea de sine a omului dintâi, în loc să păşească în credinţa în Cel de-al doilea Adam.
Numai Isus este biruitorul asupra lui Satan; credinciosul poate de asemenea să biruiască, dar
numai prin El, Cel care l-a iubit şi a murit pentru păcatele lui. Nici un duh rău nu mărturiseşte pe
Domnul Isus venit în carne, ci numai Duhul Sfânt Îl mărturiseşte aşa. În aceasta constă siguranţa
faţă de prorocii mincinoşi, care cu toată puterea înalţă pe omul decăzut şi vor să coboare
Cuvântul devenit carne. Însă apostolul repetă denumirea «preaiubiţilor», când începând cu
versetul 7 îndeamnă pe credincioşi să se iubească; în ambele cazuri motivul este, că «dragostea
este din Dumnezeu». Evident, oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe
Dumnezeu; tot aşa cum acela care nu iubeşte, nu a cunoscut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este
dragoste. Aici în versetul 11, unde apostolul continuă să dezbată tema, el repetă cuvântul
«preaiubiţilor».
«Preaiubiţilor, dacă aşa ne-a iubit Dumnezeu, suntem datori să ne iubim şi noi unii pe alţii.»
Apostolul nu spune niciodată, că noi trebuie să iubim pe Dumnezeu, căci el consideră totdeauna,
că noi Îl iubim. Aceasta va fi aşa şi la fiecare credincios, care a cunoscut dragostea lui
Dumnezeu, care l-a întâmpinat în păcatele şi duşmănia lui. Prin Evanghelie cunoaştem dragostea
neîngrădită faţă de noi, în starea noastră păcătoasă şi pierdută, care a dat la moarte pe Hristos,
Fiul lui Dumnezeu. «Pentru că, pe când eram noi încă fără putere, la timpul potrivit, Hristos a
murit pentru nelegiuiţi» (Romani 5,6). «Timpul potrivit» a venit pentru dragostea, de care noi
aveam aşa de mare nevoie şi era nespus de mare şi era demnă de Dumnezeu şi Fiul Său, atunci
când oamenii, atât iudeii cât şi păgânii, s-au unit ca să răstignească pe Salvatorul. Prin aceasta ei
au ratat orice dovezi ale harului divin, numai harul Său nemărginit se mai putea interesa de ei.
Iudeii se lăudau cu Legea, cu toate că ei au încălcat-o permanent, însă niciodată mai înainte aşa
de neobrăzat ca prin răstignirea Domnului. Romani se lăudau cu legile lor şi cu domnia peste
celelalte popoare. Dar cu toată această presupusă superioritate şi mândrie a lor, Pilat din frică de
ameninţarea rea a poporului, că el ar pierde prietenia cezarului, a condamnat un Nevinovat la
moarte; căci el a fost convins de nevinovăţia lui Isus. Iudeii şi păgânii s-au unit în acea
nedreptate păcătoasă împotriva lui Dumnezeu. Acesta a fost momentul şi ocazia lui Dumnezeu
să arate dragostea Lui faţă de noi prin aceea că El, pe când noi eram încă păcătoşi, a lăsat pe
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Hristos să moară pentru noi. Ce nebunie să-ţi închipui că Dumnezeu cere de la păcătos să obţină
favoarea lui Dumnezeu prin fapte bune şi mari! Aceasta va ignora faptul că Dumnezeu a fost Cel
care a făcut singura şi cea mai bună şi cea mai mare faptă, pe care numai El putea s-o facă, prin
aceea că El Însuşi a oferit jertfa a tot suficientă pentru cel care crede. Dacă această jertfă este
primită prin credinţă, atunci chiar şi inima cea mai mândră şi cea mai întunecată se va umple de
dragoste.
Acesta însă nu este singurul motiv pentru care credinciosul iubeşte pe Dumnezeu. Cu primirea
lui Hristos el a primit viaţa veşnică, el este născut din Dumnezeu şi a devenit copil al Său. El
iubeşte acum pe Dumnezeu ca Tată al său. Chiar şi în împrejurările normale pământeşti un copil
iubeşte pe părinţii săi, cu toate că de ambele părţi sunt multe greşeli. Cu cât mai mult natura nouă
pune în mişcare pe credincios nu numai să iubească pe Tatăl său plin de bunătate şi har, ci şi pe
toţi cei care posedă aceeaşi viaţă şi acelaşi Duh.
«Preaiubiţilor, dacă aşa ne-a iubit Dumnezeu, suntem datori să ne iubim şi noi unii pe alţii.»
Nu este greu de recunoscut în Scriptură, că în toate îndemnurile adresate credincioşilor este
considerată ca premisă posedarea deja a harului divin. Dumnezeu ne solicită să iubim abia după
ce El Însuşi a dovedit dragostea Sa faţă de noi în Hristos şi ne-a făcut-o cunoscut. Cum această
dragoste a satisfăcut nevoia dublă a păcătosului, s-a arătat deja puţin mai înainte pe baza altor
locuri din Scriptură. Noi am găsit-o aici prezentată pe scurt dar în cuvinte impresionante în
versetele 9 şi 10 ale capitolului nostru. Nu este nici o exagerare că acela, care a fost născut din
Dumnezeu şi a fost răscumpărat prin sângele lui Hristos, nu poate altfel, decât să iubească pe
Dumnezeu. Acesta este motivul clar şi suficient pentru care apostolul nu ne îndeamnă niciodată
să iubim pe Dumnezeu sau pe Hristos.
Omul firesc se comportă în privinţa aceasta cu totul altfel, aşa cum a fost şi la noi în starea
noastră de odinioară, când nu eram întorşi la Dumnezeu. Aceia dintre noi, care au avut
privilegiul să aibă părinţi credincioşi şi din copilărie au fost obişnuiţi cu Cuvântul lui Dumnezeu
şi cu rugăciunea, au avut atâta timp o conştiinţă încărcată, până când inimile lor au primit
adevărul. Noi ne-am temut de Dumnezeu, dar am neglijat o mântuire aşa de mare. Am tremurat
la gândul morţii şi al judecăţii, atunci când astfel de tablouri au apărut nemijlocit înaintea
noastră. În această stare ne-a fost imposibil să iubim pe Acela, de a cărui judecată veşnică
conştiinţele noastre conştiente de vină erau umplute din când în când de nelinişte. Eram încă în
alergare după plăceri, după ascensiune în lumea aceasta, după bogăţie şi tot felul de alte lucruri
fără valoare, care se năzăreau înaintea noastră. Dacă era prezentă dragostea, în cel mai bun caz
era dragoste firească, fără nici un fel de legături ale inimii cu Dumnezeu. O astfel de dragoste
depăşea sentimentele pe care le arată şi un câine şi o pisică, exclusiv în aceeaşi măsură în care
poziţia omului depăşeşte pe cea a creaturii iraţionale. Însă dragostea naturii noi are origine
supranaturală. Natura ei, impulsurile şi izvoarele ei sunt în Hristos. Este greşit şi periculos să
atribui harului bunăvoinţa firească. Dragostea creştină are aceleaşi însuşiri ca şi dragostea lui
Dumnezeu, pe care El ne-a dovedit-o pe când în noi nu era nimic demn de a fi iubit. Citim:
«Pentru că şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi diferitelor pofte şi plăceri,
trăind în răutate şi invidie, vrednici de a fi urâţi şi urându-ne unii pe alţii» (Tit 3,3). Aceasta a
spus-o acela a cărui neprihănire, pe care o dă Legea, era fără cusur. Însă lumina gloriei lui
Hristos, care a luminat în inima lui, a descoperit stricăciunea sa. Începând de atunci el a
considerat lucrurile enumerate, precum şi tot ce slujeşte la glorificarea omului, ca un gunoi, în
comparaţie cu Persoana lui Hristos. De aceea el nu ezita nici un fel de suferinţe în osteneala lui
de a ajunge la învierea dintre morţi, aceasta înseamnă la gloria lui Hristos.
Apostolul Ioan ne spune: dacă Dumnezeu ne-a iubit în felul acesta, atunci şi noi să ne iubim
unii pe alţii. Căci chiar dacă noi avem parte de aceeaşi viaţă în Hristos şi de aceeaşi ispăşire
pentru păcatele noastre, totuşi carnea şi lumea ne provoacă greutăţi de tot felul. Nu este nimic
altceva decât necredinţă, dacă noi ne îngrozim de Dumnezeul nostru şi ne temem să ne vărsăm
inimile înaintea Lui cu privire la nebuniile şi absurdităţile în care am căzut. El stă ca şi mai
înainte în legătura Sa ca Tată faţă de noi ca şi copii ai Săi, în timp ce duşmanul face eforturi să
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ne îndepărteze de El. Copiii lui Dumnezeu sunt în pericol prin firea lor să cadă în cursă. Dacă nu
sunt atenţi, se arată înclinaţia de a căuta greşeli la fraţii lor şi de a ascunde sau înfrumuseţa
propriile greşeli. Nicidecum aceasta nu dovedeşte dragoste reciprocă şi cu atât mai puţin
dragostea cu care Hristos ne-a iubit. El este etalonul pentru creştin, aşa după cum Legea era
etalonul pentru israelit, care trebuia să iubească pe aproapele lui ca pe sine însuşi. Această
diferenţă trebuie să se cunoască şi să se simtă. Israel era un popor după carne şi sta sub Lege, noi
suntem în Duhul (Romani 8,9) şi stăm sub har (Romani 6,14), dacă Duhul lui Dumnezeu
locuieşte cu adevărat în noi. Atunci se iubeşte şi familia lui Dumnezeu ca urmare a harului care
se revarsă de la Dumnezeu spre noi. Legea nu a dus nimic la desăvârşire (Evrei 7,19). Ea nici nu
a fost dată pentru cei drepţi, ci pentru cei păcătoşi, desfrânaţi şi aşa mai departe, ca să-i
condamne şi să-i conducă la singurul loc de scăpare pentru păcătos. În creştinătatea apostată s-a
obişnuit din totdeauna şi se obişnuieşte şi astăzi, ca cel drept să se aşeze sub Lege. Apostolul
declară această practică ca ilegală. Noi stăm categoric sub har, care, cu toate obstacolele, ne face
capabili să ne iubim unii pe alţii.
Noi nu putem altfel, decât să-L iubim, pe Cel care ne-a iubit mai întâi, pe când eram încă în
zdrenţe la porci. Aceia, care probabil s-au bucurat de desfrâul nostru în păcate şi nebunie, nu neau arătat nici un fel de milă şi nu au fost gata să ne ajute în necazul nostru. Aceasta este natura
lumii acesteia; dar cât de cu totul altfel acţionează Tatăl! Atunci când fiul pierdut şi-a condamnat
într-o oarecare măsură căile sale rele şi urmările lor dureroase, inima lui s-a îndreptat iarăşi spre
acela pe care el l-a părăsit şi uitat aşa de mult timp: «„Mă voi ridica şi voi merge la tatăl meu şi-i
voi spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta; şi nu mai sunt vrednic să fiu numit
fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.” Şi s-a ridicat şi a venit la tatăl său. Dar, pe când era el
încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă şi a alergat şi a căzut pe gâtul lui şi l-a sărutat
mult.» (Luca 15,18-20) Aceasta este dragostea lui Dumnezeu, prezentată de Acela care o
cunoştea cel mai bine. El a prezentat-o înaintea vameşilor şi păcătoşilor, care fără să ţină seama
de murmurul fariseilor şi cărturarilor se înghesuiau în jurul Lui, ca să audă mesajul minunat al
harului. Tatăl nu s-a mulţumit numai să ierte pe fiul, şi nici nu i-a permis să ocupe un loc printre
argaţii lui. Noi auzim cuvintele: «Aduceţi haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l şi puneţi-i un inel în
deget şi încălţăminte în picioare; şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi înjunghiaţi-l, şi să mâncăm şi să
ne veselim; pentru că acest fiu al meu era mort şi a înviat, era pierdut şi a fost găsit.» Acesta este
harul, în opoziţie cu Legea; el ne arată natura lui Dumnezeu ca Tată în cuvintele preţioase ale
Fiului Său. Dacă El Se coboară într-un fel aşa de îndurător la păcătosul cel mai părăsit, care se
întoarce la El, cât de trist este atunci să pui la îndoială harul în care stă credinciosul sau să pui la
îndoială dragostea Sa îndurătoare faţă de credinciosul care se rătăceşte, şi care este un copil al
Său!
Dacă însă El niciodată nu Se schimbă, totuşi cu regret la copiii Lui se întâlneşte inconsecvenţă.
De aceea era absolut corect şi necesar, să fie îndemnaţi să se iubească reciproc, aşa cum
apostolul face aceasta cu smerenie: «suntem datori să ne iubim unii pe alţii». Prin aceasta el se
aşează pe aceeaşi treaptă cu ceilalţi, cărora li se impune această obligaţie, a cărei îndeplinire nu
totdeauna este aşa de simplă, cum ar putea considera unii. Dragoste potrivită cu Dumnezeu nu
constă din „sentimente frăţeşti”, oricât de nobile ar fi acestea, atunci când sunt practicate în
adevăr. În 2 Petru 1,7 se trage linia de despărţire şi ni se arată că dragostea merge mult mai
profund şi este mai presus de dragostea de fraţi. Acolo unde sentimentul frăţesc este gata să
întindă mâna, probabil că dragostea adevărată va refuza să facă aceasta, deoarece ea vede o cursă
periculoasă sau un păcat evident, pe care sentimentul nu l-a recunoscut în lumina lui Dumnezeu.
Dragostea dumnezeiască priveşte lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu, în loc să se
lase călăuzită de sentimente. Noi trebuie, ca să spun aşa, să stăm la izvor, pentru ca noi înşine să
fim învioraţi şi să putem înviora pe alţii; cu modestie trebuie să fim practicanţi ai dragostei care
este din Dumnezeu. Nimic nu stă mai mult în calea acestei practici, ca sentimentul de dragoste
omenească, care nu ajunge la conştiinţa nimănui şi acceptă voia fiecăruia. Despre Dumnezeu
dimpotrivă se spune: «Pentru că Domnul îl disciplinează pe acela pe care-l iubeşte şi biciuieşte
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pe orice fiu pe care-l primeşte». Aceasta trebuie să se arate şi în dragostea noastră, dacă ea
trebuie să fie în armonie cu dragostea lui Dumnezeu. Deoarece dragostea este lucrată de
Dumnezeu, ea simte şi acţionează permanent pentru Dumnezeu. Dacă El ne-a iubit în felul
acesta, şi noi «suntem datori să ne iubim». El a cunoscut mai dinainte toate eşecurile şi căderile
copiilor Săi, tot aşa cum El a cunoscut păcatele şi fărădelegile noastre şi le-a simţit, pe când noi
eram încă copii ai mâniei; şi cu toate acestea El ne-a iubit aşa de mult, că a dat pe Fiul Său la
moarte pentru noi. Ca subiecte ale acestei dragoste ar trebui desigur să ne iubim şi noi unii pe
alţii.
Apostolul Pavel scrie credincioşilor din Efes: «Fiţi deci imitatori ai lui Dumnezeu, ca nişte
copii preaiubiţi, şi umblaţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi
pentru noi, ca dar şi jertfă lui Dumnezeu, ca parfum de bună mireasmă!» Nu există nimic care să
dea naştere la dragoste într-o măsură aşa de mare, ca dragostea însăşi; şi nimic nu produce în noi
o dragoste aşa de activă şi de roditoare, ca dragostea lui Dumnezeu revelată în Hristos,
încununarea dragostei Sale. Noi putem mărturisi aceasta, nu numai ca spectatori, aşa cum sunt
îngerii, ci ca aceia care ei înşişi sunt subiectul acestei dragoste într-o măsură care pune în uimire
chiar şi pe îngeri. Căci noi ne aflam în stricăciune profundă, încărcaţi cu vină mare, într-o
năzuinţă neputincioasă după ceea ce nu puteam obţine. Însă Hristos, Fiul Său preaiubit, S-a
smerit sub păcatele noastre în judecata lui Dumnezeu la cruce. După aceea El a înviat şi a fost
înălţat în gloria cerească mai presus de toate, aşa că îngerii, stăpânirile şi puterile Îi sunt supuse.
Şi noi suntem acum uniţi cu El prin Duhul Sfânt şi suntem un duh cu El.
Versetul al doisprezecelea merită toată atenţia; el ne aminteşte de Ioan 1,18: «Pe Dumnezeu
nimeni nu L-a văzut vreodată». Cum se putea împlini o nevoie aşa de mare a omului? Nu a avut
Dumnezeul oricărui har nici un sentiment pentru această nevoie? El S-a făcut cunoscut într-un
mod deosebit de glorios pentru Sine şi pentru Fiul Său. Acest drum a fost deosebit de eficient,
desăvârşit în chip divin şi Şi-a dovedit dragostea Sa mare faţă de oameni. El a trimis pe propriul
Său Fiu şi L-a lăsat să devină Om între oameni. Ioan adaugă: «Singurul Fiu, care este în sânul
Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut». La întrebarea, cum S-ar fi putut Dumnezeu revela cel mai
bine şi în modul cel mai clar în dragostea Sa divină, omului aflat în necaz şi suferinţă, nici un
om, începând de la Adam, nu ar fi cutezat să propună o rezolvare care ar fi comparabilă cu
planul lui Dumnezeu. Însă lui Satan i-a reuşit să-l facă pe om prin poftele şi patimile lui, prin
egoismul lui, prin apărarea presupuselor sale interese şi prin religia lui egoistă, spre propria lui
pierzare să dispreţuiască şi să respingă pe Fiul lui Dumnezeu.
Fiul lui Dumnezeu, care a venit aici jos în dragoste divină, S-a reîntors la Tatăl Său. Şi
apostolul spune iarăşi: «Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu», prin referirea evidentă la
afirmaţia din Evanghelie. Fiul, care a fost lepădat de lume, nu mai este aici, ca să-L facă
cunoscut. Care este răspunsul la aceeaşi nevoie a omului? «Dacă ne iubim unii pe alţii,
Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea Lui este împlinită în noi.» În ce fel surprinzător şi solemn
se răspunde la nevoia omului! Nu se recomandă acest răspuns în mod personal şi plin de putere
vouă, fraţii mei dragi, mie şi oricărui copil al lui Dumnezeu? Prin Fiul noi suntem deja acum nu
numai curăţiţi de păcatele noastre, ci am fost făcuţi fii ai lui Dumnezeu şi prin dragostea
reciprocă, care este din Dumnezeu, să-L cunoaştem pe El şi să-L mărturisim într-o lume, care
nu-L cunoaşte. Dragostea lui Dumnezeu trebuie acum să fie reflectată în această lume de către
copiii Săi. Domnul a făcut aceasta în chip desăvârşit, atunci când a umblat pe pământul acesta.
Cunoaştem noi însă cu adevărat dragostea Lui în acest fel, şi rămânem noi în ea?
Până acum am studiat numai primele cuvinte ale răspunsului, pe care apostolul îl dă aici. Să
ascultăm ce mai spune el: «Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea Lui
este împlinită în noi». (versetul 12) Dragostea reciprocă între credincioşi este puterea părtăşiei şi
este dovada că El rămâne în noi şi că dragostea Lui este desăvârşită în noi, în loc să fie sufocată
prin carne sau să fie îndreptată în altă direcţie prin ademenirile lumii. Vestirea Evangheliei la
păcătoşii necredincioşi aflaţi pe calea pierzării nu este răspunsul la întrebarea pusă. Unde şi cum
poate Dumnezeu să fie văzut acum? Ţinând seama de eforturile lui Satan, pentru a dezbina pe
6

Ce era de la început: Studiu asupra Epistolei 1 Ioan cap. 4,11-16 - W. Kelly
copiii lui Dumnezeu, dragostea lor unii pentru alţii trebuie să dovedească potrivit dragostei lui
Dumnezeu revelate în Hristos, că Dumnezeu rămâne în noi şi că dragostea Lui este desăvârşită în
noi. Ce îmbărbătare, într-un fel smerit şi liniştit să umbli în dragostea care îşi are originea în
Dumnezeu! Şi ce mustrare pentru fiecare care preţuieşte puţin valoarea şi binecuvântarea acestei
dragoste! Însă afirmaţia din 1 Ioan 4,12 nu putea fi făcută, dacă mai înainte nu ar fi fost Ioan
1,18, da, dacă Hristos nu ar fi murit şi nouă nu ni s-ar fi dat darul Duhului. Viaţa trebuie să fie
Hristos, dacă dragostea lui Dumnezeu trebuie să fie prezentată în noi. Când ucenicii au văzut
prezentarea desăvârşită a dragostei dumnezeieşti în Hristos, ei au cunoscut însă puţin că
Dumnezeu a fost revelat în El. După ce El a murit şi a înviat, ei au înţeles mai mult. Însă după
ungerea cu Duhul Sfânt ei au avut parte de savurarea deplină; umblarea lor era legată cu
rămânerea în această dragoste, care este principiul naturii divine. În principiu aceasta este valabil
şi pentru noi astăzi, şi din punct de vedere practic în măsura în care noi ne aflăm într-o stare
spirituală.
Mulţi dintre cei care se numesc evanghelici susţin părerea că dragostea lor trebuie în principal
să se arate în efortul de a salva suflete. Aceasta este desigur o slujbă bună, dacă ea este făcută cu
credinţă şi în dragoste pentru Hristos. Însă aceasta nu este dragostea pe care Domnul o avea pe
inimă, pe care El a încredinţat-o alor Săi. Nici nu se poate tăgădui, că evangheliştii zeloşi
împreună cu toţi colaboratorii lor deseori au puţină înţelegere pentru porunca nouă, ca noi să ne
iubim unii pe alţii. Ei sunt înclinaţi în lucrarea lor să procedeze aşa fel, că ei evaluează dragostea
în cea mai mare parte după ajutorul adus intereselor lor. Tot aşa sistemul modern de asociaţii
deosebite solicită metode noi, ca şi cum astăzi cuvintele Domnului ar fi învechite. Departe de
mine să spun un cuvânt neprietenos despre cineva; însă noi trebuie să vedem lucrurile aşa cum
sunt, şi eu mă refer la relaţii, pe care nimeni nu le poate tăgădui.
Este uşor să se recunoască în ce măsură dragostea din Dumnezeu, pe care noi o avem faţă de
fraţii noştri, depăşeşte simplele obligaţii morale. Dacă Duhul Sfânt nu ne-ar fi lăsat aceasta scris
prin apostol, am putea considera o exagerare gravă, să facem dependentă rămânerea lui
Dumnezeu în noi şi desăvârşirea dragostei Sale în noi, de dragostea unii pentru alţii. Să
întâmpinăm Cuvântul Său cu o credinţă simplă şi deplină, pentru ca noi să fim făcuţi capabili să
iubim în felul acesta. Atunci sufletele noastre vor fi convinse, că, aşa după cum dragostea este
din Dumnezeu, şi El rămâne în noi, pentru ca noi să umblăm despărţiţi de lume. Lumea poate
distruge această dragoste în natura ei prin amestec, în loc să contribuie, ca ea să fie desăvârşită în
noi. Nimeni nu poate avea parte de această dragoste şi nu o poate înţelege, dacă nu este născut
din Dumnezeu, şi chiar şi atunci numai în măsura în care el umblă în credinţa în Hristos şi astfel
îl priveşte pe Cel nevăzut şi veşnic. Privirea cu ochii şi simţurile naturale poate distruge
caracterul ei.
Noi suntem răspunzători să cunoaştem pe Dumnezeu, şi ca unii care cred în Hristos, vom avea
parte şi de bucuria acestui privilegiu. Fiecare Cuvânt şi lucrare a Sa, orice privire de la El, despre
care ne relatează Cuvântul, ne introduce în această relaţie familiară; căci bărbaţii inspiraţi au să
ne relateze multe despre Dumnezeu în toate detaliile vieţii lui Hristos. Cele mai neînsemnate
detalii, precum şi gloriile cele mai mari, ne revelează pe Hristos în Scripturi. Însă Domnul nu
mai călătoreşte aici; El, Cel care a făcut cunoscut pe Dumnezeu, S-a reîntors în cer. Nu mai
există din cauza aceasta nici o mărturie actuală vie despre Dumnezeu? Apostolul reia în
scrisoarea sa: «Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu». Dragostea Sa a fost revelată în
chip desăvârşit în Hristos; spre deosebire de toată nedesăvârşirea omenească El a fost văzut în
desăvârşirea Sa divină. Unde este deci această mărturie în timpul nostru? «Dacă ne iubim unii pe
alţii.» Cât de serios trebuie noi să luăm faptul că Dumnezeu împuterniceşte pe creştini să-L
prezinte în această lume întunecată! Noi suntem chemaţi, în mod deosebit prin activitatea
dragostei dumnezeieşti în inimile noastre şi pe căile noastre, să fim martori ai lui Dumnezeu în
lumea care tăgăduieşte orice certitudine cu privire la El. Când Hristos a revelat pe Dumnezeu,
atunci El era desăvârşit ca şi Dumnezeu Însuşi. Dar care este situaţia cu noi, care suntem
înconjuraţi de tot felul de slăbiciuni? «Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi
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dragostea Lui este desăvârşită în noi.» Şi aici apostolul scoate în evidenţă principiul şi nu se uită
la eşecul credincioşilor. Aşa cum noi am putut constata deja odinioară, acesta este felul lui Ioan
de a ne prezenta lucrurile. El nu uită niciodată, că Dumnezeu este izvorul şi Hristos este canalul
care ni le-a făcut cunoscut. El prezintă credincioşilor revărsarea harului dumnezeiesc în
concordanţă cu natura nouă.
De ce trebuie noi să rămânem permanent la mărturisirea, că noi nu umblăm în adevăr? Dacă
creştinii perseverează în aceasta, nu va fi atunci Duhul întristat? Vom face bine, dacă vom
descoperi motivul şi îl vom condamna înaintea lui Dumnezeu; căci noi suntem atenţionaţi, să nu
întristăm Duhul. În primul rând este carnea cea care se împotriveşte Duhului. Apostolul Pavel
scrie galatenilor (Galateni 5,16-17): «Umblaţi în Duh şi nicidecum nu veţi împlini poftele cărnii.
Deoarece carnea pofteşte împotriva Duhului şi Duhul împotriva cărnii; şi acestea se împotrivesc
unul altuia, ca să nu faceţi ce doriţi.» Carnea este permanent cel mai mare împotrivitor al
Duhului. Uneori ea se comportă în mod plin de dragoste, dar nu este o dragoste adevărată; uneori
se arată în toată grosolănia şi neruşinarea ei, aşa că nu poate fi vorba de dragoste. Dar dacă noi
ne iubim unii pe alţii, împotriva tuturor eforturilor rafinate ale duhului falsităţii şi răutăţii, atunci
dragostea lui Dumnezeu se arată şi mai puternic şi mai vizibil, ea nu se întemeiază pe ceva din
noi, ci pe ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit nouă tuturor în Hristos. Să ne gândim cine am fost noi
odinioară, noi, cei care acum suntem copii ai lui Dumnezeu: tot aşa de răi ca şi aceia care încă
mai neglijează o mântuire aşa de mare, unii dintre noi probabil şi mai aroganţi şi mai
condamnabili decât cei mai mulţi dintre ei. Aceasta era adevărata noastră stare. Dacă noi puteam
prezenta calităţi morale sau o religie a cărnii şi eram mândri pe ceva, ceea ce nu era altceva decât
o mască, aceasta era, din cauza prefăcătoriei, mult mai rea în ochii lui Dumnezeu, decât răul
evident. «Dar aţi fost spălaţi, dar aţi fost sfinţiţi, dar aţi fost îndreptăţiţi în Numele Domnului Isus
şi prin Duhul Dumnezeului nostru» (1 Corinteni 6,11). Aşa scrie apostolul corintenilor şi prin
aceasta a recunoscut ce a lucrat dragostea lui Dumnezeu în mulţi din acel oraş stricat Corint.
Totodată era o mustrare aspră din cauza lipsei de armonie a lor cu poziţia nouă. El putea însă să
constate spre marea lui bucurie, că eforturile lui de dragoste credincioase (care i-au produs mai
multe dureri lui decât lor) nu erau în zadar. Întristarea lor a dat naştere la pocăinţă, o pocăinţă pe
care niciodată n-o regreţi, care duce la mântuire. În contradicţie cu sentimentele lui el a regretat
cei drept prima sa scrisoare, acum însă prin har putea să-şi aducă aminte de ei cu o bucurie, care
rămâne. Dragostea mare a apostolului a străpuns conştiinţa lor şi adevărul a pătruns în inimile
lor, cu toată dragostea lor mică. Ce râvnă a produs aceasta în ei, ce împotrivire, ce teamă şi ce
dorinţă, ce zel şi ce răsplată! Ei s-au dovedit prin aceasta curaţi în toate câte ei au fost pe drept
aspru mustraţi. În acest exemplu vedem o formă a dragostei reciproce, care este legată cu
exerciţii şi dureri. Dar ea este dragoste adevărată. Cu mult mai mult devii fericit, dacă se respectă
Cuvântul Său şi astfel rămâi păzit de orice rău.
«Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi.» Aceasta este starea normală, când
credinţa este activă şi nu carnea. Prin aceasta apostolul face trecerea la darul Duhului Sfânt, prin
care Dumnezeu rămâne în noi. Aceasta încă nu este totul, căci el adaugă: «Şi dragostea Lui este
desăvârşită în noi.» Aceasta el a spus-o mai înainte şi într-un alt context. În capitolul 2,5 citim:
«Dar cine păzeşte cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns în adevăr desăvârşită.»
Prin păzirea Cuvântului Său se dovedeşte cea mai înaltă şi cea mai profundă formă de ascultare.
Cine păzeşte nu numai poruncile Sale în toate detaliile lor, ci Cuvântul Său ca întreg, «în acesta
dragostea lui Dumnezeu a ajuns în adevăr desăvârşită.» Această «desăvârşire» nu trebuie să facă
loc rătăcirii fatale, că omul în sine însuşi a ajuns la desăvârşire. Atâta timp cât noi trăim, carnea
se dovedeşte a fi de neexterminat. Însă Dumnezeu a judecat-o la crucea lui Hristos, şi noi, cei
care avem viaţă în Hristos, omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ. Carnea este încă în
noi, cu toate că noi nu mai suntem în carne. Carnea nu poate niciodată fi transformată în duh, şi
nici nu va pieri vreodată, atâta timp cât noi ne aflăm în trupul acesta. Noi însă suntem chemaţi
prin har să nu o lăsăm niciodată să acţioneze, ci prin credinţă s-o ţinem sub puterea morţii lui
Hristos. În felul acesta dragostea sa se va desăvârşi în noi, atât prin păzirea Cuvântului Său cât şi
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prin dragostea pe care o avem unii pentru alţii. Noi suntem supuşi Cuvântului Său şi umblăm în
dragoste unii cu alţii, cu toate greutăţile existente. În felul acesta dragostea Sa se desăvârşeşte în
noi potrivit cu gândurile lui Dumnezeu. În privinţa aceasta nu avem de ce să ne lăudăm; noi
ascultăm şi iubim din inimă prin puterea dragostei Sale faţă de noi şi în noi. Aceasta are fără
îndoială ca premisă, că noi ne-am uitat permanent spre Dumnezeu şi El a împlinit rugăciunile
noastre. În felul acesta dragostea Sa devine desăvârşită în noi, ascultarea şi dragostea sunt
practicate potrivit gândurilor Sale.
Ioan ajunge acum să vorbească despre darul Duhului Sfânt. «Prin aceasta cunoaştem că
rămânem în El, şi El în noi, pentru că ne-a dat din Duhul Lui.» Această afirmaţie merge simţitor
mai departe decât aceea din capitolul 3,24. Acolo este numit numai «Duhul». Dumnezeu a lucrat
în unii oameni prin Duhul, cu toate că nu s-a putut spune, că El le-a dat «din Duhul Său». Noi
auzim deseori despre acţiunea Duhului în Vechiul Testament şi mult mai frecvent în Noul
Testament. În epistola către Evrei 6,4-6 găsim chiar oameni, care au devenit părtaşi Duhului
Sfânt şi au gustat minunile veacului viitor şi care erau totuşi căzuţi definitiv de la Dumnezeu.
Despre aceştia nu se spune niciodată, că ei au fost născuţi din Duhul, şi cu atât mai puţin, că
Dumnezeu le-a dat «din Duhul Său». Căci aceasta are ca premisă adevărata părtăşie cu
Dumnezeu. Noul Testament oferă cuvintelor «din Duhul Său» un înţeles mult mai profund decât
Vechiul Testament; darul Duhului Său este calea prin care Dumnezeu rămâne în creştin. Şi chiar
dacă Dumnezeu a urmărit intenţii exterioare, El a lucrat în feluri diferite prin puterea Duhului.
Deoarece în fiecare caz era Duhul lui Dumnezeu, care este un Duh de putere, au luat naştere şi
lucrări supranaturale, care au depăşit orice capacitate de înţelegere a omului, chiar şi puterea
vieţii veşnice fără acţiunea Duhului.
Ioan scrie, că «Dumnezeu rămâne în noi şi noi în El». El vorbeşte mai întâi de rămânerea lui
Dumnezeu în noi, şi nu invers. Se va arăta imediat, că este important să se recunoască această
diferenţă. Că Dumnezeu rămâne în noi, aceasta este un act al harului Său faţă de noi, cei care ne
odihnim în lucrarea de răscumpărare a lui Hristos. Că noi rămânem în El, este rezultatul
încrederii noastre în Dumnezeu, care a fost lucrată de harul Său în noi. Noi ne retragem totodată
de la noi înşine şi de la tot ce ne înconjoară aici ca lucruri create, şi găsim în Dumnezeu locul de
odihnă pentru inimile noastre, în timp ce noi ne aflăm încă pe pământ. Aceasta înseamnă să
rămâi în Dumnezeu; şi ca să înfăptuieşti aceasta, noi trebuie să privim permanent la El, pentru ca
prin harul Său să păstrăm această poziţie. Dacă rămânem în El, atunci El lucrează în noi, din
părtăşia cu El, puterea necesară. În concordanţă cu aceasta se spune de aceea, că El ne-a dat din
Duhul Său. «Din Duhul Său» este o expresie de o deosebită importanţă. Ea lasă să se recunoască
clar, că noi avem parte împreună cu El Însuşi la Duhul Său.
Însă nu este un pericol minor, ca noi să înţelegem greşit acest privilegiu mare. Mulţi oameni
temători de Dumnezeu confundă anumite sentimente de bucurie din inimile lor cu rămânerea lui
Dumnezeu în ei. Astfel de gânduri poartă în mod obişnuit un caracter mistic; te preocupi cu tine
însuţi şi trăieşti într-o atmosferă sentimentală.
Cine a citit ce a spus renumitul William Law despre suflet, ştie ce eu vreau să spun prin aceasta
aici. El era unul din aceşti mistici, dar care atribuia o însemnătate mare acţiunii aşa-numitor
mijloace de har şi a sentimentelor lăuntrice ale omului şi prin aceasta camufla sau chiar sacrifica
harul lui Dumnezeu în Hristos. El nu a înţeles nici câtuşi de puţin întreaga ruină a omului, dar
nici întreaga dimensiune a mântuirii sau a vieţii în Hristos. La el era vorba de o osteneală de a
iubi pe Dumnezeu şi prin străduinţă să capeţi recunoştinţa Lui. Lipsea credinţa în dragostea
salvatoare a lui Dumnezeu şi a judecăţii Sale necruţătoare asupra cărnii. Numai prin această
credinţă el ar fi putut avea o parte nespus mai bună în Hristos, Domnul. Începând de atunci există
o comunitate, al cărei caracter distinctiv este, să se străduiască pentru aşa-numita „sfinţire
creştină”. În privinţa aceasta nu este vorba de sfinţirea potrivit cu Scriptura, ci mai mult de o
părere bună despre starea sufletului propriu, care se bazează pe sentimente de fericire ale inimii.
Cauza şi totodată rezultatul acestor strădanii este o preocupare exagerată cu sine însuşi şi cu
experienţele personale, pe care ei le împărtăşesc între ei spre zidirea reciprocă. Acest schimb de
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experienţe ocupă un loc important în întrunirile lor, aşa că ei se strâng regulat săptămânal în
grupe, de fiecare dată sub conducerea unui conducător, ca să-şi împărtăşească ceea ce Duhul
Sfânt, după părerea lor, a lucrat în sufletele lor. Desigur în privinţa aceasta ei nu se pot sprijini pe
nici o rânduială sau instituţionalizare de felul acesta în Noul Testament.
Duhul lui Dumnezeu glorifică pe Hristos, prin aceea că El primeşte din ce este al Său şi ne face
nouă cunoscut. El este Cel care conduce în tot adevărul. Felul amintit de misticism dimpotrivă
glorifică eul propriu. Omul se preocupă cu sentimentele proprii. Prin aceasta el este expus direct
pericolului de autodivinizare, în timp ce în alte suflete dă naştere la depresiune, dacă prin
eforturile depuse nu este mulţumit cu cele obţinute. Este util pentru noi să recunoaştem, că nimic
din noi nu ne poate crea satisfacţie spirituală, aşa că noi facem pe Hristos totul pentru noi, ceea
ce El de fapt şi este. Preocuparea cu inima proprie, cu excepţia cazului, că din cauza aceasta ne
smerim, Îl dezonorează şi ne duce pe noi înşine în pericol. Preocuparea cu sine însuşi nu numai
este fără folos, ci şi ea ne împiedică să creştem în harul şi cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului
nostru Isus Hristos. Fără îndoială sunt însă mulţi creştini adevăraţi atraşi în această invenţie
omenească de preocupare cu sine însuşi, care în mod necesar limitează preocuparea cu Domnul
Isus. În loc să te bucuri totdeauna în Domnul, se caută bucuria în sine însuşi.
Să observăm grija cu care Cuvântul inspirat în versetele următoare întâmpină învăţătura
misticismului. Adevărul binecuvântat al lui Hristos şi realităţile care ne sunt relatate despre El în
evanghelii, sunt antidotul cel mai bun pentru acest abuz al preocupării cu sine însuşi. Ele aşează
inima pe un fundament divin şi bucuria neciuntită în Hristos exclude preocuparea cu noi înşine şi
cu presupusa noastră stare bună. În felul acesta Duhul Sfânt ne conduce în locul acesta înapoi la
odihna pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, la Evanghelia însăşi. Ce ar fi mai potrivit şi
mai eficient să ne elibereze de privirea în inima proprie? «Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl
L-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii.» «Noi am văzut», aşa pot confirma cu tărie martori
inspiraţi. Indiferent cu ce se preocupă ceilalţi şi cu ce lucruri înalte se pot ei lăuda, - «noi am
văzut şi mărturisim că Tatăl L-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii.»
Ce efect are un astfel de adevăr, ce efect ar trebui el să aibă? Nu ne umple el cu laudă pentru
Tatăl şi pentru Fiul? Nu ne face el să ne ruşinăm, recunoscând nimicnicia noastră proprie? Ni se
arată, că noi nu eram nimic altceva decât păcătoşi, dar acum suntem mântuiţi pe deplin prin
intermediul credinţei prin harul Său. Puţin credinciosul se îndoieşte de faptul că noi am fost aşa
de răi şi că Dumnezeu este cu adevărat aşa de bun. Însă credinţa simplă lucrată prin Duhul Sfânt
cu siguranţă nu va găsi nimic în noi înşine, care are valoare, care să poată fi comparat cu harul
aşa de bogat şi permanent. În felul acesta Dumnezeu ne eliberează de preocuparea cu noi înşine,
cu lumea şi cu toate celelalte din jurul nostru, pentru ca sufletul nostru să-şi găsească plăcerea în
El şi în Fiul Său. Cunoştinţa poate chiar să ne facă să ne umflăm de mândrie; dar dragostea
divină a Tatălui şi a Fiului lucrează zidirea noastră spirituală.
Adevărul eliberează şi de învăţătura contrară. Unii se preocupă cu ei înşişi într-un mod legalist.
Ei nu caută presupusul bine în ei înşişi, ci consideră ca printr-un pesimism lipsit de speranţă să
placă lui Dumnezeu şi prin aceasta să devină mai buni. Inimile lor nu se pot ridica mai presus de
constatarea: «O, nenorocitul de mine, cine mă va elibera de acest trup de moarte?» La aceasta se
adaugă, că ei trec total cu vederea ce vesteşte apostolul Pavel credincioşilor în baza lucrării lui
Hristos. În loc să se umilească ca argaţii cu inimile întunecate şi necurăţite, Mântuitorul le-a dat
dreptul la «haina cea mai bună» şi la «viţelul îngrăşat», şi ei sunt chemaţi să aibă parte de
bucuria Tatălui spre glorificarea Fiului Său. «Căci legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a
eliberat de legea păcatului şi a morţii» (Romani 8,2). Mângâierea adusă de această eliberare
devine tot mai impresionantă, dacă ne gândim că „eul” îndreptat spre Hristos este acelaşi care
puţin mai înainte ofta sub Lege (Romani 7,24). În loc să te preocupi în atât de felurite moduri cu
tine însuţi, parţial prin pornirile pătimaşe ale sentimentelor, parţial prin descurajare, este mult
mai bine să condamni carnea fără cruţare şi pe deplin, aşa cum a făcut şi Dumnezeu la cruce, şi
să primeşti pe Hristos ca subiect demn de preocupare pentru noi şi ca izvor al păcii nepieritoare
şi al bucuriei permanente. Prin aceasta confirmăm chemarea noastră, voia Tatălui, lucrarea Fiului
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şi că posedăm mărturia Duhului Sfânt ca subiect al bucuriei noastre, aşa cum de fapt va fi partea
noastră în veşnicie.
În acest context este interesant faptul, că Samaria era locul în care Domnul a fost recunoscut ca
Mântuitor al lumii. Această recunoaştere a urmat după întâmplarea minunată de la fântâna lui
Iacov, unde sărmanei păcătoase, care a avut cinci bărbaţi şi acum avea unul, care nu era soţul ei,
i-a fost dăruită viaţa veşnică prin credinţa în Domnul Isus. Domnul îi mai spune şi că religiile
rivale ale Ierusalimului şi Samariei vor fi date deoparte. Începând de acum închinarea va avea un
caracter cu totul altul. Natura acestei închinări a fost arătată deja atunci de Domnul: «Dar vine
ceasul, şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în Duh şi în adevăr; pentru
că şi Tatăl caută astfel de închinători ai Lui.»
Aşa a fost arătată plinătatea harului unei sărmane samaritene, în a cărei inimă adevărul a
început să lucreze. Conştiinţa ei a fost atinsă şi sufletul ei a fost trezit să devină conştient de
propria vină. Abia după aceea ea a aflat, cine era Cel care a vorbit inimii ei cu putere divină (de
aceasta ea era convinsă). Cu toată simplitatea credinţei ea a primit cuvântul Lui şi a devenit o
martoră faţă de alţii despre Acela în care a crezut. Domnul a arătat har şi celorlalţi samariteni. El
a făcut acolo ceea ce noi nu găsim niciunde în timpul lucrării Sale pe pământ: El a rămas două
zile la ei. Samaritenii au putut să mărturisească după aceea, că ei au crezut în El, nu din cauza
mărturiei femeii, căreia Domnul «i-a spus totul», ce a făcut ea, ci: «Noi înşine am auzit şi ştim că
Acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii.» (Adaosul „Hristosul”, care a fost introdus în locul
acesta de copişti, nu corespunde Cuvântului autentic al lui Dumnezeu şi nu corespunde
contextului.) În zilele acelea era vorba de mărturisirea acestui titlu «Mântuitorul lumii», în timp
ce mărturia, că Tatăl a trimis pe Fiul, corespunzător împrejurărilor lipsea. Această realitate nu o
cunoşteau încă samaritenii şi nici nu îndrăzneau s-o considere ca premisă. Nici lor şi nici unui alt
credincios nu le-a fost dat până atunci Duhul Sfânt, «prin care noi strigăm „Ava, Tată!”» Ei erau
însă primii credincioşi, care au mărturisit, că Domnul Isus este «Mântuitorul lumii». Aici nu era
vorba de iudei, ci de păcătoşi şi prin aceasta se referea la samariteni şi tot aşa de bine la orice alt
om. Aceasta a avut loc înainte ca Domnul să înceapă slujba Sa publică. Primele capitole ale
evangheliei după Ioan ne relatează despre acţiuni ale Domnului înainte ca Ioan Botezătorul să fie
închis şi ca El Însuşi să meargă în Galileea. Aceste evenimente câştigă însemnătate mai mare
prin recunoaşterea acestei realităţi uriaşe, că El este «Mântuitorul lumii».
Găsim la samariteni o anticipare a Evangheliei, prin aceea că ei primesc cu adevărat harul
arătat în Persoana Domnului. El nu este numai un Mântuitor, şi nici numai aşteptatul Mesia al
poporului Israel, ci El este «Mântuitorul lumii». Adevărul şi-a creat drum printre nori şi lumina
lui a luminat în inimile samaritenilor dispreţuiţi şi neştiutori. Ei erau primii care L-au mărturisit
în felul acesta. Aici, în scrisoarea lui Ioan, avem mărturia apostolică: «Noi am văzut şi
mărturisim că Tatăl L-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii.»
Cum putem însă noi şti că un păcătos Şi-a însuşit acest har şi adevăr al lui Hristos? Cum putem
fi siguri, că adevărul salvator, divin, a pătruns în sufletul unui om şi el a fost adus deci în această
legătură apropiată cu Dumnezeu, despre care vorbeşte apostolul? Răspunsul îl găsim în versetul
care urmează: «Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el
în Dumnezeu.»
Nu obţinem noi prin aceasta o asigurare deosebit de uimitoare? În versetul 14 am văzut pe
credinciosul adevărat, simplu, care se pleacă sub vestea bună, că Tatăl a trimis pe Fiul ca
Mântuitor al lumii. Nu este vorba numai de supunerea sub Mesia, Împăratul care va veni al lui
Israel, ci de credinţa, că El este Fiul lui Dumnezeu. «Cine va mărturisi» se spune, şi acest «cine»
cuprinde pe toţi, fără nici o excepţie. Este vorba de «mărturisire» şi nu numai de «credinţă». Cine
L-a mărturisit, acela a biruit toate obstacolele, îndoielile şi temerile. El a verificat adevărul, şi-a
dat seama de prezenţa harului, s-a condamnat pe sine şi acum nu mai amână. Urmarea este, că
binecuvântarea bogată a Domnului se revarsă peste el. Aşa spune apostolul Pavel: «Dacă vei
mărturisi cu gura ta pe Isus ca Domn şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre
morţi, vei fi mântuit» (Romani 10,9), şi prin aceasta pune accentul pe răspunsul lui Dumnezeu la
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lucrarea lui Hristos. Aici în secţiunea noastră apostolul Ioan rămâne ca de obicei la gloria
Persoanei Fiului, în evanghelie dimpotrivă Îl prezintă în toată plinătatea harului Său faţă de cei
pierduţi. Dacă păcătosul deci se îndepărtează acum de sine însuşi şi de orice reazim pământesc şi
mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, care este atunci urmarea? «Dumnezeu rămâne în el
şi el în Dumnezeu.» Consider că nimeni nu-L mărturiseşte cu adevărat ca Fiu al lui Dumnezeu,
fără să creadă şi în lucrarea de răscumpărare, pe care El a înfăptuit-o şi pe care Dumnezeu a
recunoscut-o. Pentru necredinţă toate acestea sunt lucruri dubioase. Oamenii pot folosi cuvintele
Scripturii, dar ei nu recunosc nicidecum adevărul, care se exprimă prin aceasta. De aceea
premisa, că mărturisirea este sinceră şi corespunzătoare cu Dumnezeu. Este vorba de
mărturisirea, că Omul Hristos Isus, pe care marea mulţime a poporului L-a considerat a fi numai
un om, chiar dacă L-au considerat un Om neobişnuit, este Fiul lui Dumnezeu. Cine ar putea în
acest caz să se mai îndoiască încă de eficacitatea lucrării Sale de răscumpărare? Realitatea
bătătoare la ochi făcută cunoscut aici este, că oricine mărturiseşte pe Isus ca Fiu al lui
Dumnezeu, are nu numai viaţa veşnică, iertarea păcatelor sale şi primeşte Duhul Sfânt, ci posedă
şi cele mai înalte privilegii spirituale, pe care noi ni le putem imagina. Căci ce ar putea fi mai
mare decât faptul că Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu? Fără îndoială mărimea acestor
binecuvântări se va simţi cu atât mai profundă cu cât mai spirituală este starea inimii noastre.
Apostolul însă îl asigură aici pe credinciosul care depune această mărturie, că aceste
binecuvântări sunt partea lui. Să preţuim acest adevăr şi să ne bucurăm de el! Fie ca Domnul să
îndepărteze totul de la noi, care ar putea să tulbure mintea noastră şi preţuirea din partea noastră
a binecuvântărilor Sale minunate!
Apostolul prezintă în versetul 16 utilitatea practică a acestui adevăr: «Şi noi am cunoscut şi am
crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi». Principiul de bază este şi aici scos iarăşi în
evidenţă: «Noi (accentuat) am cunoscut …». Dragostea Lui este nu numai «faţă de noi», ci şi «în
noi» (înţelesul textual al textului original). Noi preţuim şi ne bucurăm cu atât mai mult de faptul
că dragostea Sa din noi mai înainte s-a revărsat spre noi, pe când eram încă copii ai mâniei. Şi
aici Ioan repetă: «Dumnezeu este dragoste», însă de data aceasta legată cu constatarea: «Şi cine
rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el». Aceasta este un fel cu totul nou de
a vorbi despre dragoste. Dacă eu rămân în dragostea care vine de la Dumnezeu, atunci eu nu pot
altfel decât să mă simt total acasă la Dumnezeu. Dragostea care se revarsă din bunătatea Sa a dat
pe Hristos la moarte, ca să creeze o bază desăvârşită pentru darul dreptăţii. Ea a anulat păcatele
mele şi m-a făcut copil al Său, fără nici cel mai mic merit din partea mea. Ea Îl face să rămână în
mine. Nu este de mirare, dacă această dragoste din El dă naştere în mine la dragoste; dacă rămân
în această dragoste, atunci eu rămân în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în mine. Nu este vorba
de vizite ocazionale la Dumnezeu, ci de o rămânere permanentă în El. Este obişnuinţa şi căminul
credinciosului, să rămână în această dragoste. Ar putea fi o binecuvântare mai preţioasă? Şi cât
de simplu sunt toate acestea, dacă noi numai credem. Aceasta răstoarnă orice înălţime care se
ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu. Apostolul nu scrie aici la teologi, la filozofi sau la
savanţii în religie, ci la copiii lui Dumnezeu. Pentru fiecare are ceva, toţi trebuie să cunoască mai
bine dragostea lui Dumnezeu, care a fost partea lor deja la începutul drumului lor de credinţă, şi
să se bucure tot mai mult de dragostea lui Dumnezeu.
Va fi însă bine să îndreptăm atenţia spre unele diferenţe importante, care sunt între „rămânerea
noastră în Dumnezeu” şi „rămânerea lui Dumnezeu în noi”. Sunt de diferenţiat trei forme diferite
ale acestei binecuvântări. Temporal pe primul loc stă rămânerea lui Dumnezeu în cel credincios,
şi noi tocmai am văzut, că oricine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, posedă această
binecuvântare în mod dublu (versetul 15): Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu. Dar cum
rămâne Dumnezeu în el? Ştim că aceasta are loc prin Duhul, pe care El ni L-a dat (compară cu
capitolul 3,24). În capitolul 4,13 se adaugă apoi: «Prin aceasta cunoaştem că rămânem în El, şi
El în noi, pentru că ne-a dat din Duhul Lui».
Găsim aici deci rămânerea noastră în El; aceasta poate avea loc numai dacă El în harul Său
neîngrădit Se coboară, să rămână în noi prin darul Duhului Său.
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Aceasta are apoi ca urmare, că noi rămânem în El. Cum se explică atunci ordinea din capitolul
4,13? Versetul arată, că Dumnezeu rămâne în credincios deja pe baza Duhului care i-a fost dat.
Prin puterea părtăşiei, care se revarsă spre credincios prin partea pe care o are la Duhul lui
Dumnezeu, el rămâne însă nu numai în Dumnezeu, ci şi Dumnezeu rămâne în el în cea de-a
„treia formă” a acestei rămâneri, în desfăşurarea deosebită de putere. Aceasta este confirmat prin
formularea deosebită din versetul 16: «Cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi
Dumnezeu rămâne în el». Ca și în versetul 13, și aici se face aluzie la binecuvântarea anterioară a
rămânerii lui Dumnezeu şi sunt adăugate alte două binecuvântări. Rezultatul al treilea este
puterea spirituală ca un alt privilegiu deosebit. În versetul 15 găsim cazul general: mărturisirea că
Isus este Fiul lui Dumnezeu, şi ca urmare numai primul şi al doilea fel de binecuvântări, că
Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu. Binecuvântarea a treia este adăugată numai în
versetele 13 şi 16. Aici se spune nu numai «Duhul», ci «din Duhul Său», ceea ce arată în mod
deosebit spre părtăşie.
Dumnezeu rămâne în credincios prin Duhul, pe care El L-a dat; prin aceasta ştim, că El rămâne
în noi. Aceasta este o realitate minunată, ea însă nu cuprinde toate binecuvântările. Apostolul
este garantul nostru pentru această realitate, şi aceasta ne este suficient. Dumnezeu rămâne în
noi; aceasta exercită o putere mare de atracţie asupra noastră, şi prin faptul că noi cunoaştem
dragostea Lui, rămânem şi noi în El. Acest prim privilegiu îl putem denumi activitatea suverană
a lui Dumnezeu, pe care El o face pentru glorificarea lucrării Domnului Isus în aceia care Îl
mărturisesc ca Fiu al lui Dumnezeu. El ne pecetluieşte cu Duhul Sfânt ca fiind ai Săi, care au fost
răscumpăraţi prin sânge (ca să folosim felul de exprimare al apostolului Petru cu privire la
această temă). Aceasta înseamnă, că Dumnezeu rămâne în noi. Al doilea privilegiu este
răspunsul venit din inima credinciosului, care în mod obişnuit cu o dragoste smerită şi
încrezătoare se bazează pe Dumnezeu, în loc să caute ajutor la sine sau la alţii când este în
greutăţi. În aceasta constă rămânerea noastră în Dumnezeu. În orice situaţie noi ne adresăm Lui,
a cărui dragoste a făcut în noi o locuinţă pentru El. După ce am fost aduşi la El într-o apropiere
aşa de intimă, potrivit dorinţei Lui ne facem căminul nostru în El. Aceasta îmi pare mie a fi
diferenţa între rămânerea lui Dumnezeu în noi şi rămânerea noastră în El.
Urmează a treia formă de privilegii divine; ea constă în puterea care rezultă din această
părtăşie. Prima a fost acţiunea suverană a lui Dumnezeu; a doua este dragostea care rezultă în
inimile noastre prin încrederea în El; cea de-a treia constă în puterea spirituală produsă prin
Duhul ca urmare a unei binecuvântări aşa de mari. Şi în acest caz de cele mai multe ori devine
vizibilă slăbiciunea noastră. În mijlocul unei lumi trecătoare noi suntem înclinaţi efectiv să nu
păşim în savurarea deplină a acestei binecuvântări. Nu trebuie să fie aşa şi este foarte umilitor
pentru noi. Căci dacă noi, tu şi eu, arătăm aşa puţină dăruire şi putere spirituală, atunci ne este
clar că vina este exclusiv de partea noastră. Greşelile altora nu sunt motivul şi nici scuza
plauzibilă, ci este propriul nostru eşec. Suntem incitaţi de alţii, atunci în noi a fost ceva care s-a
lăsat iritat. Acesta însă nu ar fi existat, dacă am fi rămas în Dumnezeu şi Dumnezeu ar fi rămas
în noi în puterea Sa. Apostolul ne arată clar, că rămânerea lui Dumnezeu în noi şi rămânerea
noastră în El este partea fericită a fiecărui credincios. Ce pagubă dacă acest privilegiu este
recunoscut numai ca principiu, dar în practicarea lui se arată o mare lipsă! Să ne încurajăm unii
pe alţii, pentru ca acest principiu să se transforme în roadă practică! Vom fi foarte încurajaţi în
privinţa aceasta, dacă privim cu simplitate şi statornicie spre Dumnezeu. Fie ca harul Lui să
realizeze aceste binecuvântări în noi şi spre glorificarea Numelui Său să le lase să devină
vizibile; tot aşa pregătirea de a ne smeri imediat în ţărână, dacă devenim conştienţi că L-am
dezonorat. Oamenilor, care au devenit părtaşi acestor binecuvântări ca şi credincioşii, le va fi
greu să înainteze acuzându-se singuri. Fie ca spre bucuria noastră să facem constatarea, că
Dumnezeu Îşi ţine totdeauna cuvântul. El ne-a dăruit privilegii, care sunt aşa de minunate, că
sunt puţini credincioşii care înţeleg că ele ne aparţin nu numai teoretic, ci că noi avem dreptul să
ne bucurăm de ele şi să le practicăm în umblarea noastră.
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