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«Vedeţi ce dragoste ne-a dăruit Tatăl: să fim numiţi copii ai lui Dumnezeu. … Preaiubiţilor,
acum suntem copii ai lui Dumnezeu.» (1 Ioan 3,1.2)
Capitolul 5
Clasificarea copiilor lui Dumnezeu în părinţi, tineri şi copilaşi
Dacă Duhul Sfânt clasifică pe copiii lui Dumnezeu în «copilaşi», «tineri» şi «părinţi», prin
aceasta El se referă la viaţa lor lăuntrică, spirituală, referitoare la creştere şi maturizare. În viaţa
naturală această clasificare nu merge totdeauna împreună, însă deseori viaţa spirituală poate şi
chiar se suprapune peste viaţa naturală. Dacă cineva s-a întors la Domnul pe când era încă copil,
şi după aceea credincios înaintează cu Domnul, el ca tânăr va ajunge să fie şi «un tânăr» în cele
spirituale şi ca bărbat poate fi un «părinte». Când însă un bărbat sau o femeie se naşte din nou la
o vârstă înaintată sau chiar la bătrâneţe cărunte, cu toată vârsta înaintată nu este nicidecum
prezentă maturitatea unui «părinte», ci este starea unui «copilaş» în Hristos, care „se hrăneşte
încă cu lapte şi nu cu hrană tare”, chiar dacă bătrânul a căpătat multă experienţă pe parcursul
multor ani, pe care copilul credincios şi tânărul credincios încă nu le-a făcut, ca de exemplu
experienţa referitoare la caracterul trecător al lucrurilor vizibile, la lipsa de valoare a tuturor
bunurilor temporale şi multe altele.
Deci viaţa spirituală în cel credincios îşi are evoluţia ei şi creşterea ei; şi ea se poate întări şi se
va întări numai dacă inima va rămâne în toate credincioasă lângă Domnul şi va merge împreună
cu El. Dacă aceasta are loc, atunci credinciosul curând va avea «simţurile deprinse să
deosebească binele şi răul» şi va putea suporta «hrana tare».
Pe de altă parte viaţa nouă sau viaţa spirituală are multe pericole şi mulţi duşmani care
deranjează creşterea sănătoasă şi progresul şi stau ca piedici pe cale. Aşa a trebuit apostolul să
mustre pe evrei: «Căci deşi de mult (cu privire la întoarcerea lor la Dumnezeu sau trecerea lor la
creştinism) trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi nevoie de cineva să vă înveţe cele dintâi
adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare.
Căci oricine are parte numai de lapte, este neobişnuit cu cuvântul despre dreptate, căci este un
prunc.» Scriitorul inspirat le spune evreilor şi care este cauza acestei prezentări triste: «V-aţi
făcut greoi la auzit.» (Evrei 5,11-13) Şi galatenii au dat înapoi în viaţa dumnezeiască, în loc să
înainteze. Apostolul Pavel a trebuit să le spună: «Mă tem pentru voi, ca nu cumva să mă fi
ostenit în zadar pentru voi.» «Voi alergaţi bine; cine va oprit, ca să nu ascultaţi de adevăr?»
(Galateni 4,11; 5,7) Vai, ei şi-au plecat urechea spre învăţătorii falşi, care i-au adus din nou sub
robia Legii şi prin aceasta au dat lovitura de moarte evoluţiei fericite şi a creşterii vieţii noi,
potrivit cu Dumnezeu. De aceea apostolul a ajuns «în încurcătură» şi adâncă durere din cauza
lor: el le arată ce urmări triste pentru ei are amestecarea Legii cu harul, da, îi imploră să se
reîntoarcă la Evanghelia care el le-a adus-o la comanda lui Dumnezeu. Nici la corinteni apostolul
nu a văzut progresul dorit; el nu le-a putut vorbi «ca unora spirituali, ci ca unora carnali», ca
unor «prunci», cu toate că erau «în Hristos», aceasta înseamnă că erau întorşi la Dumnezeu şi
mântuiţi. (1 Corinteni 3,1-4) La ei erau alte obstacole care stăteau în calea creşterii spirituale:
între ei era «invidie şi ceartă»; «dezbinări» şi «partide» şi-au croit drum printre ei; aluatul
păcatului carnal şi al nedreptăţilor a fost găsit printre ei, şi învăţători străini, egoişti, căutau să
submineze prestigiul apostolilor din mijlocul lor. Apostolul Pavel caută prin puterea Duhului
Sfânt în prima sa scrisoare să îndepărteze toate aceste obstacole din calea unei dezvoltări
sănătoase a vieţii spirituale; şi noi vedem din a doua lui scrisoare adresate Adunării, că prin
ajutorul lui Dumnezeu lui i-a reuşit parţial.
Astfel, pericolele şi obstacolele în calea vieţii născută de Dumnezeu în credincios sunt foarte
multe. Nu este de mirare, că bătrânul apostol Ioan în scrisorile sale se adresează în mod deosebit
fiecărei clase în parte, «părinţilor», «tinerilor» şi «copilaşilor», îi atenţionează de pericolele care
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vin asupra lor şi le dă hrană şi învăţătură potrivită cu starea lor. Să studiem mai îndeaproape
cuvintele sale inspirate prin Duhul Sfânt:
1. «Părinţii»
Apostolul scrie acestora: «Vă scriu părinţilor, pentru că L-aţi cunoscut pe Cel care este de la
început», şi imediat după aceea: «V-am scris părinţilor, pentru că L-aţi cunoscut pe Cel care este
de la început». (1 Ioan 2,13,14) Deci ceea ce caracterizează pe «părinţii» în Hristos este că ei au
cunoscut «pe Cel care este de la început», şi acesta este Isus Hristos. Aceasta este tot ce
apostolul le spune sau vrea să spună despre ei în mod deosebit. S-ar putea pune întrebarea: „Nu
este puţin aceasta? Nu cunoaşte fiecare copil al lui Dumnezeu pe Isus Hristos? Desigur, fiecare
creştin adevărat Îl cunoaşte într-o formă sau alta, ca fiind Mântuitorul şi Domnul lui şi pe drumul
de urmaş al Lui Îl cunoaşte mereu mai bine şi mai îndeaproape şi în activităţi noi, în însuşiri şi
glorii. Însă ceea ce caracterizează pe «părinţi», şi anume că ei «au cunoscut pe Cel ce este de la
început», înseamnă mult mai mult.
În evanghelia sa Ioan vorbeşte despre ceea ce era «la început». Aici însă el scrie despre ce era
«de la început». Expresia «la început» merge înapoi în veşnicie; expresia «de la început» însă se
referă la timpul când Hristos, viaţa veşnică, a intrat în lumea aceasta. – Evanghelia începe cu
cuvintele: «La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.»
Vedem aici pe Hristos ca fiind Cuvântul veşnic, pe Fiul veşnic al lui Dumnezeu, pe «Întâiul
născut din toată creaţia». Prin El şi pentru El au fost create toate lucrurile şi ele există prin El.
(Coloseni 1,15-17; Evrei 1,2) Însă noi ştim că prima creaţie a fost stricată prin păcatul omului;
suferinţa şi moartea au pătruns în ea. Dumnezeu a văzut toate acestea venind şi în planurile Lui
din veşnicie a prevăzut o a doua creaţie, una nouă, care este mult superioară primei «creaţii a lui
Dumnezeu». Hristos este în aceeaşi măsură «Începutul» şi «Capul» acestei creaţii (Efeseni 1,1011); Apocalipsa 3,14; Coloseni 1,18); El este «ultimul Adam», «Omul al doilea, din cer». (1
Corinteni 15,45.47) În moartea lui Hristos Dumnezeu a încheiat juridic pentru totdeauna istoria
primului om şi a pus baza noii creaţii. Şi după învierea Sa Hristos Şi-a ocupat locul ca «Omul al
doilea» şi ca atare domneşte acum la dreapta lui Dumnezeu. –
Când apostolul spune părinţilor: «L-aţi cunoscut pe Cel care este de la început», el spune
despre ei, că ei Îl cunosc ca pe Acela care era pe pământ pentru glorificarea lui Dumnezeu, că El
nu numai a purtat păcatele lor, ci prin moartea şi învierea Sa a pus baza pentru împăcarea
«tuturor lucrurilor». Dar inima lor nu numai Îl cunoaşte pe El, Cel care era viaţa veşnică «la
Tatăl» şi a venit în lumea aceasta şi a devenit Om, pentru ca pe scena păcatului şi a morţii să
glorifice pe Dumnezeu, ci ea găseşte în El şi bucuria ei. De această bucurie vedem şi pe apostol
umplut, când scrie: «Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am
contemplat şi ce au pipăit mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii (şi viaţa a fost arătată, şi
noi am văzut şi mărturisim, şi vă vestim viaţa veşnică, care era la Tatăl şi ni s-a arătat); ce am
văzut şi am auzit vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi; şi anume părtăşia noastră
este cu Tatăl şi cu Fiul Său Isus Hristos. Şi vă scriem aceste lucruri, ca bucuria voastră să fie
deplină». (1 Ioan 1,1-4)
Ceea ce caracterizează deci pe «părinţi» este faptul că ei cunosc pe Hristos, revelarea lui
Dumnezeu şi plăcerea lui Dumnezeu, ca parte a inimii şi bucuriei lor. Ei cunosc deci pe Hristos
nu numai într-o demnitate sau alta, într-o însuşire sau alta, sau într-o activitate sau alta, şi nu
numai potrivit experienţelor, pe care ei le-au avut cu El, ci în caracterul ales, în gloria şi valoarea
mare a Fiinţei Sale, a harului Său şi a gloriei Sale, aşa cum Cuvântul lui Dumnezeu Îl prezintă
ochilor noştri şi aşa cum Duhul lui Dumnezeu Îl transfigurează, Îl glorifică şi Îl face nespus de
preţios inimii noastre. Tot aşa şi Pavel ca un „părinte” în Hristos putea spune: «Ştiu (sau cunosc)
în Cine am crezut». (2 Timotei 1,12) Este, aşa cum am spus, lucrul cel mai înalt pe care noi ca
credincioşi îl putem ajunge, şi anume, că Hristos în toată plinătatea Sa ne umple inima şi
orizontul. După întoarcerea la Dumnezeu sufletul se preocupă în mod explicabil mai întâi cu
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propria fericire, cu iertarea păcatelor şi, în legătură cu aceasta, mai ales şi cel mai frecvent numai
cu lucrarea înfăptuită de Hristos. Când însă progresează în viaţa lăuntrică, el se preocupă tot mai
mult cu tot adevărul, cu tot Cuvântul. Şi în cele din urmă Hristos Însuşi va fi Acela care devine
tot mai mult subiectul cugetărilor şi studiilor lui. Sufletul va ajunge să se laude cu Domnul:
«Toate izvoarele mele sunt în Tine!» - El îşi vede exprimate sentimentele în cuvintele poetului,
când cântă:
Eu am destul, Te am pe Tine,
Mă bucur azi, sunt vesel, cânt.
O, unde este-un dar ca Tine
În cer, şi unde pe pământ?
O, inima mea-i mult prea mică,
Pe Tine ca să te cuprindă.
Sau într-o altă cântare:
Tu, al cerului Sfânt Soare,
Slava îngerilor eşti,
Tu, a Tatălui plăcere,
Doamne, pururea Tu eşti.
Acestea sunt deci sentimentele «părinţilor» în sensul apostolului: ei cunosc a tot suficienţa lui
Hristos.
Nu demult scriitorul acestor rânduri a avut privilegiul să viziteze un frate foarte bolnav, care
era pentru noi „un părinte în Hristos”. Faţa lui era desfigurată din cauza suferinţelor. Îi lipsea
aproape orice îngrijire trupească şi sufletească. Cu toate acestea nu s-a referit nici măcar cu un
cuvânt la suferinţele şi încercările lui. Vorbirea lui avea ca subiect numai pe Domnul Însuşi. Pe
parcursul discuţiei a spus printre altele: „În primii zece ani de la întoarcerea mea la Dumnezeu
m-am bucurat în primul rând de lucrarea de mântuire a Domnului Isus, de sângele Lui vărsat
pentru Mine, de mântuirea şi de salvarea mea. Mai târziu Dumnezeu mi-a dat lumină cu privire
la toate adevărurile minunate referitoare la Adunarea sau Biserica lui Dumnezeu, cu privire la
binecuvântările ei cereşti şi la poziţia ei cerească. Desigur mi-a rămas permanent scumpă şi
valoroasă baza preţioasă a mântuirii mele, jertfa de pe Golgota, dar acum inima mea se preocupă
în mod deosebit cu adevărurile pe care le-am cunoscut din nou. Însă de mult timp”, a continuat
el, „Hristos Însuşi, Domnul scump, gloria persoanei Sale, stă înaintea sufletului meu. Nu că
lucrurile cunoscute odinioară şi-au pierdut valoarea, nu! Dar Hristos Însuşi îmi este acum mai
preţios decât toate; şi pe El Însuşi Îl savurează inima mea! Eu am destul şi am totul în El.”
Acest credincios, m-am gândit eu, a atins maturitatea unui „părinte”, şi experienţele lui
confirmă ce am spus mai înainte despre diferitele trepte ale vieţii dumnezeieşti lăuntrice şi
însuşirile ei. Cine a ajuns acolo, în Hristos să-şi aibă toate izvoarele, acela a ajuns la linişte; şi lui
nu i-a mai rămas nimic de făcut, decât să cunoască din ce în ce mai mult plinătatea lui Hristos şi
s-o savureze, să se preocupe cu El. Apostolul nu atenţionează pe părinţi, aşa cum atenţionează pe
copilaşi şi pe tineri, cu privire la pericolele din partea învăţătorilor falşi şi a lumii. Părinţii se
bucură de posesiunea Aceluia care este de la început şi în El savurează toată înţelepciunea lui
Dumnezeu. Să înveţe şi să înţeleagă tot mai mult despre El, Cel care este subiectul şi
scumpătatea vieţii noi, aceasta este dorinţa şi năzuinţa sufletului fericit. Şi acolo unde inima este
umplută de Hristos, Satan nu are nici un acces. De aceea în continuare Ioan nu scrie «părinţilor»
altceva, decât ceea ce el le-a spus deja: «Aţi cunoscut pe Cel care este de la început». Dacă se
studiază toate poruncile şi rânduielile Noului Testament: ce conţin sau ce arată ele? Trăsăturile
de caracter ale lui Hristos. Deci prin faptul că părinţii L-au cunoscut în gloria Sa şi în plinătatea
Persoanei Sale, ei se află la izvorul tuturor celor necesare hrănirii şi creşterii vieţii dumnezeieşti.
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Au ei nevoie de înţelepciune, de călăuzire, de îmbărbătare, de mângâiere, de mustrare? Da; dar
toate acestea şi mult mai mult, toate binecuvântările care sunt partea noastră în şi pe baza
mântuirii, ei le caută, le posedă şi le găsesc în El, Cel care este de la început.
S-ar putea ca în realitate să fie puţini «părinţi în Hristos». Dar să nu dorim noi din toată inima
să creştem la această maturitate spirituală a «părinţilor»? În relaţiile pământeşti se spune în toată
lumea, că copilul de astăzi este bărbatul şi tatăl viitorului, să nu fie tot aşa şi în domeniul
spiritual? Ah, ce pagubă că aşa de mulţi credincioşi rămân în urmă în creştere şi nu avansează!
Cei mai mulţi par să nu depăşească treapta de cunoaştere şi de aptitudini spirituale ale unui
«copilaş», şi chiar semnele caracteristice ale unui «copilaş», semnele vieţii noi în general, se
recunosc foarte slab.
Cine vrea totuşi să cunoască şi să savureze binecuvântările depline ale vieţii creştine sau mai
mult, bogăţiile nelimitate, care se găsesc în Hristos pentru noi, acela trebuie «cu hotărâre de
inimă să rămână cu Domnul». El trebuie să-şi dea toată silinţa să cerceteze toate frumuseţile şi
gloriile, pe care Cuvântul preţios al lui Dumnezeu ni le arată din belşug cu privire la Isus, să şi le
însuşească şi să le savureze. Cu adevărat, cine stă zilnic, ca Maria din Betania, cu inima devotată
la picioarele Domnului Isus, însuşindu-şi cuvântul Lui şi trăindu-L, acela va creşte şi se va
maturiza şi poate deveni un «părinte» în familia lui Dumnezeu.

2. «Tinerii»
Semnul caracteristic şi podoaba tinerilor este puterea lor. Ei l-au învins pe cel rău. «Vă scriu,
tinerilor, pentru că l-aţi învins pe cel rău.» (1 Ioan 2,13) Această caracteristică o repetă apostolul
în versetul următor. Totodată ne face cunoscut sursa acestei puteri. Da, Cuvântul lui Dumnezeu
oferă într-adevăr putere şi anume atât în relaţia cu Dumnezeu, cât şi faţă de oameni. Puterea
tinerilor s-a dovedit: ei au învins pe Satan. Ei nu mai sunt robi ai lui Satan, ei sunt ai Domnului,
şi ei înving mereu răul prin puterea Cuvântului care locuieşte în ei.
Dar ce înseamnă: Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi? Domnul ne spune: «Dacă rămâneţi
în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi orice vreţi şi vi se va face». (Ioan 15,7) Înţelesul
acestui loc este fără îndoială acela, că Cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele Domnului nostru
scump, trebuie să găsească un loc în inimile noastre şi să-l ocupe, ca să dea naştere la
transformarea gândurilor şi dorinţelor noastre. Dacă de exemplu prin Cuvântul Domnului felul
Lui de gândire, «gândul lui Hristos», ia chip în noi, aşa cum este intenţia lui Dumnezeu, atunci şi
rugăciunile, care le aducem Tatălui, vor fi numai expresia gândirii şi dorinţelor lui Hristos. De
aceea împlinirea unei astfel de rugăciuni ne poate fi garantată mai dinainte.
Dar şi faţă de duşman, ţinând seama de atacurile şi ispitele lui, Cuvântul păstrat în inimă este o
armă puternică, permanent pregătită pentru apărare. (Psalm 119,9.11) El locuieşte în suflet şi
formează şi stăpâneşte viaţa credinciosului. „Aceasta este tocmai ce eu vreau să obţin!” , strigă
probabil unii. Un astfel de om trebuie să-şi amintească, că noi, pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu
să rămână şi să lucreze în noi, trebuie să-L iubim şi să-L preţuim, să-L cercetăm şi să medităm
cu privire la El în inima noastră. Dacă eu de exemplu citesc puţin Cuvântul lui Dumnezeu, şi
probabil numai în grabă şi superficial , atunci El niciodată nu va locui în inima mea sau absolut
deloc nu va locui «din belşug». (Coloseni 3,16) Aceasta însă este intenţia lui Dumnezeu cu noi.
Să ne dăm toate silinţele, să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, să-L citim mai întâi cu stăruinţă,
şi cu rugăciune şi meditare în linişte şi sub călăuzirea Duhului. Dar să nu desconsiderăm cele
învăţate, ci în teama Domnului, potrivit cunoştinţei primite, începând de acum încolo să-L
practicăm în activitate şi umblare. Numai aşa Cuvântul, pe care-L citim în Sfânta Scriptură, se va
transmite în inimile noastre şi va fi păstrat ca o comoară preţioasă. El este acum aici, sub
binecuvântarea lui Dumnezeu şi acţiunea Duhului Său, izvorul gândurilor noastre, a voinţei şi
faptelor noastre şi este puterea noastră în lupta noastră. (Efeseni 6,14) Cu privire la Israel în
zilele viitoare, Dumnezeu spune: «dând legile Mele în mintea lor, le voi înscrie şi pe inimile
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lor.» Atunci toţi, de la cel mic şi până la cel mare, vor cunoaşte pe Domnul. (Evrei 8,10.11)
Israel a avut odinioară Legea pe table de piatră; dar aceasta nu le-a dat putere pentru ascultare şi
luptă. Când însă Dumnezeu le va înscrie Cuvântul Său în inima şi mintea lor, atunci totul va fi
schimbat: ei vor fi credincioşi şi tari în căile Domnului, Dumnezeului lor. Şi tot aşa şi noi. Dacă
posedăm Cuvântul lui Dumnezeu numai în Cartea binecuvântată, şi nu în inimă, atunci el nu ne
va oferi putere pentru o umblare sfântă şi nici pentru lupte învingătoare. Însă de îndată ce şi în
măsura în care noi păstrăm Cuvântul în inimile noastre, el va deveni un izvor de viaţă şi de
putere; aceasta lucrează Duhul lui Dumnezeu. De câte ori la citirea Cuvântului nu trebuie să ne
spunem: dacă aş fi avut acest cuvânt sau acel cuvânt al lui Dumnezeu în inimă şi în minte, atunci
aceasta şi aceea nu ar fi avut loc în viaţa mea; aş fi rămas păzit de unele curse şi de unele dureri
şi paşi greşiţi. Cuvântul lui Dumnezeu este, ca şi lumina pentru picioarele noastre, singura armă
cu care putem respinge atacurile permanente ale lui Satan. Să ne gândim cum în zilele noastre
sunt lezate chiar şi fundamentele credinţei noastre şi noi suntem obligaţi să luptăm «pentru
credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna» (Iuda 3), şi astfel ne dăm seama cât este de
necesar să păstrăm înlăuntrul inimii noastre Cuvântul lui Dumnezeu viu şi care rămâne, să-L
cercetăm şi să ne hrănim din El. Atunci vom fi «tari şi vom învinge pe cel rău». Cine păstrează
Cuvântul în inima sa, acela şi ascultă de El; şi pe credinciosul ascultător nu-l lezează răul. Ca în
toate, tot aşa şi în privinţa aceasta Domnul nostru scump «ne-a lăsat un exemplu, pentru ca noi
să călcăm pe urmele Lui». El putea spune: «Este desfătarea Mea, Dumnezeul Meu, să fac
plăcerea Ta, şi Legea Ta este înlăuntrul inimii Mele.» (Psalm 40,8) Când apoi ispititorul a venit
la El, El a respins atacurile lui viclene cu de trei ori «este scris», şi El l-a învins victorios.
Să nu uităm, că mai întâi Cuvântul trebuie să-şi fi găsit în sufletul nostru un loc statornic,
înainte ca noi să-L putem folosi ca armă împotriva duşmanului.
«Tinerii» sunt expuşi însă unui pericol deosebit, de care apostolul îi atenţionează: «Nu iubiţi
lumea, nici cele din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Pentru că
tot ce este în lume: pofta cărnii şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt din Tatăl, ci sunt din lume.
Şi lumea trece, şi pofta ei, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne pentru eternitate.» (1 Ioan
2,15-17)
Deci lumea şi pofta ei este un pericol deosebit pentru credincioşii care se află pe această treaptă
a vieţii spirituale. Acest pericol caracterizează şi lupta deosebită, pe care o au de dus aceşti
credincioşi. S-ar putea spune: deoarece Satan a fost învins în ceea ce priveşte puterea sa, el
încearcă acum cu viclenie şi momeli, ca să răstoarne pe credincios.
Cineva ar putea spune: nu este lumea şi pofta ei mai degrabă un pericol pentru creştinii foarte
tineri, «copilaşii»? În general trebuie să spunem: nu. De exemplu, eu nu-mi aduc aminte, ca în
timpul de la început, când m-am întors la Domnul, să fi fost ispitit de lume şi de lucrurile ei.
Bucuria pentru mântuirea obţinută şi cunoaşterea că sunt scos din lumea rea era prea mare, ca
ispitirile venite din partea ei să mă fi influenţat în mod deosebit. Abia după mult timp, când eram
deja consolidat în cunoaşterea Domnului, duşmanul a început să-mi pună iarăşi înaintea ochilor
lucrurile vizibile ca atrăgătoare şi prin aceasta să depărteze inima mea de Domnul, aşa că, vai!
uneori mi-a fost răpită savurarea dragostei Tatălui, prin aceea că eu – spre durerea mea trebuie să
recunosc – nu totdeauna am respins imediat ispitele de la mine, ci ici şi acolo am ascultat de
duşman. Samson era un «tânăr» plin de putere, peste care deseori venea Duhul Domnului.
Secretul tăriei lui consta tocmai în despărţirea de lume; căci el era un «nazireu al lui Dumnezeu».
(Judecători 16,17; Numeri 6) Drept urmare el a fost subiectul duşmăniei deosebite şi ispitelor lui
Satan, care a încercat în mod deosebit prin «pofta cărnii» să-l momească şi să-l prăbuşească,
ceea ce i-a şi reuşit, cu toate că Samson a fost o unealtă a Domnului în lupta împotriva
filistenilor.
Prin «lume» Cuvântul lui Dumnezeu aici nu înţelege desigur creaţia, aşa cum ea a rezultat din
mâna lui Dumnezeu, ci marele sistem spiritual, pe care omul, după ce el a căzut de la Dumnezeu
şi a fost influenţat de Satan, l-a organizat şi al cărui „stăpânitor” şi „dumnezeu” este Satan. (Ioan
14,30; 2 Corinteni 4,4) În acest sistem duşman faţă de Dumnezeu au fost introduse lucrurile
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vizibile. Cain a fost primul om lumesc. După ce el sub imboldul lui Satan a devenit ucigaşul
fratelui său, a fugit departe de faţa Domnului şi a locuit în ţara Nod (Fugă). (Geneza 4,16) Acolo
a construit pentru el şi urmaşii lui o cetate, pe care a numit-o după numele său, şi în care apoi s-a
văzut tot mai mult năzuinţa comună a societăţii umane în opoziţie cu Dumnezeu. Satan l-a mânat
tot mai departe şi tot mai mult în lucrurile vizibile, trecătoare, departe de Dumnezeu şi fără
Dumnezeu, să-şi facă poftele şi plăcerile. Arta şi ştiinţa, comerţul şi industria, care în sine însuşi
cu siguranţă nu conţin nimic păcătos, vrăjmaş faţă de Dumnezeu, au devenit pentru omul
decăzut, despărţit de Dumnezeu, sub conducerea lui Satan, mijlocul pentru un scop vrăjmaş faţă
de Dumnezeu, şi anume: să alcătuieşti pe cât posibil de plăcut viaţa în această lume decăzută fără
Dumnezeu, şi să uiţi despărţirea de Dumnezeu şi pustiul şi durerea inimii, care au trebuit să
urmeze acestei despărţiri. – Aşa este şi astăzi încă aspiraţia şi osteneala deşartă a omenirii
suspinânde aflate sub jugul şi puterea lui Satan, să devină fericită fără Dumnezeu şi departe de
Dumnezeu. Şi până astăzi intenţia şi lucrarea duşmanului, a marelui mincinos şi ucigător de
oameni, este să ţină pe copiii lumii acesteia departe de Dumnezeu, da, în răzvrătire şi duşmănie
faţă de Dumnezeu.
Lumea stă acum în opoziţie totală faţă de Dumnezeu (Iacov 4,4-5), sau aşa cum citim în textul
nostru, faţă de Tatăl; tot aşa cum este carnea faţă de Duh şi Satan faţă de Hristos. De aceea se
spune: «Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.» Desigur nu se poate
totdeauna spune, că cineva, care temporal iubeşte lumea, nu poate fi credincios; căci apostolul
Pavel a trebuit să spună despre Dima, că a iubit lumea de acum, cu toate că el era un credincios;
dar un astfel de om a tăgăduit poziţia sa spre paguba şi pierdea lui mare şi nu mai poate savura
dragostea Tatălui. Cum ar putea Tatăl să reveleze dragostea Sa şi s-o lase savurată de o inimă
care iubeşte lumea şi lucrurile vizibile! Vai, cât de mulţi s-au ofilit prin dragostea faţă de lume şi
de lucrurile vizibile şi cât de multe inimi extenuate se găsesc astăzi printre credincioşi! Unde este
puterea şi cavalerismul lor – unde este bucuria lor în Duhul Sfânt, unde este mărturia lor pentru
Domnul? – Dacă ei sunt copii ai lui Dumnezeu, aşa după cum ei se arată probabil în anumite
aspecte, totuşi viaţa lor ca mărturie este pierdută, şi pierderea este o pierdere veşnică! Şi ce
durere şi pierdere pentru Domnul Însuşi! - Să citim, pentru a înţelege poziţia adevărată a
credinciosului în lume, rugăciunea minunată a Domnului pentru noi, cei ce sunt ai Săi, adresată
Tatălui la plecarea Lui din această lume. Acolo Îl auzim rugându-Se: «Am făcut cunoscut
Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. … Eu pentru ei Te rog, nu Te rog pentru
lume, … Sfinte Tată, păzeşte în Numele Tău pe aceia pe care Mi i-ai dat, … Eu le-am dat
Cuvântul Tău şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume. Nu
te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. Ei nu sunt din lume după cum Eu nu sunt din
lume. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău; Cuvântul Tău este adevărul. Cum M-ai trimis pe Mine în
lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume; şi pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi1, ca şi ei să fie
sfinţiţi în adevăr.» Şi la sfârşitul rugăciunii minunate Domnul mai spune: «Tată drept, lumea nu
Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis.» - Se pot
imagina contraste mai mari ca acelea dintre credincioşi şi copiii lumii, sau dintre «Tatăl» şi
«lume». – Credincioşii au fost scoşi din veacul rău de acum (Galateni 1,4) şi au fost puşi
deoparte pentru Dumnezeu, Tatăl, şi «dragostea Tatălui este în ei». (Ioan 17,26) Ei înaintează în
savurarea acestei dragoste, şi «lumea nu îi cunoaşte». (1 Ioan 3,1) Ei însă «înving lumea». (1
Ioan 5,4-5) De aceea cât este de îngrozitor şi trist, când la un credincios nu este aşa!
La cruce s-a arătat categoric ruptura totală şi contrastul dintre Dumnezeu şi lume. Lumea a
arătat acolo, ca niciodată mai înainte, că «duşmănia faţă de Dumnezeu» este caracterul ei. Ea a
batjocorit, a lepădat şi a omorât pe Fiul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu L-a trimis în lume ca
Salvator. Căci aşa de mare a fost dragostea Sa faţă de ea în starea ei nenorocită şi de păcat, atât
de mult a iubit-o El, că a dat singurul Său Fiu. Toate clasele şi nivelele lumii religioase şi politice
au păşit sub conducerea lui Satan în ură şi duşmănie faţă de Dumnezeu şi Unsul Său, împotriva
1

Aceasta se referă la înălţarea la Tatăl, prin care are loc şi se exprimă punerea totală deoparte a credincioşilor de
lume pentru Tatăl.
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«Singurului născut din Tatăl». Ei voiau mai bine întunericul şi pe căpetenia întunericului decât
lumina şi dragostea lui Dumnezeu, decât mântuirea şi gloria lui Dumnezeu. La cruce Satan s-a
arătat pe deplin ca conducător al lumii şi a fost recunoscut public de ea. Şi lumea este de aici
înainte datoare să dea socoteală lui Dumnezeu pentru moartea, pentru uciderea Fiului Său. Când
acum cineva devine un copil al lui Dumnezeu prin credinţa în Isus, Fiul lui Dumnezeu, prin
aceasta el trece ca de la sine de partea lui Dumnezeu, de partea Tatălui, faţă de lume; şi tot ce
face şi ce nu face trebuie să mărturisească aceasta. Crucea lui Hristos – şi ce zid de despărţire
minunat şi veşnic este aceasta – stă pentru totdeauna între credincios şi lume, oricum s-ar
prezenta ea, religioasă sau păcătoasă. Un copil al lui Dumnezeu nu poate iubi lumea şi în acelaşi
timp să se bucure de Tatăl şi de dragostea Lui. Nu, singura lui poziţie corectă faţă de lume este
aceea pe care apostolul Pavel o exprimă, când spune: «Dar departe de mine să mă laud cu
altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de
mine şi eu faţă de lume.» (Galateni 6,14) Toate acestea, nu este adevărat, iubit cititor, sunt aşa de
clare şi de simple, că nici un creştin adevărat nu va pune la îndoială cele spuse; dar cine ar vrea
să tăgăduiască, că cu toate acestea lumea ne oferă cele mai mari ispite şi pericole! Inimile noastre
sunt prin natura lor viclene şi rele, şi Satan ne cunoaşte, el se preocupă să ni se împotrivească şi
să ne distrugă, aşa că foarte repede gândul lumii şi asemănarea cu lumea îşi găseşte într-o formă
şi înfăţişare oarecare acces la noi. De aceea cât de veghetori ar trebui să fim şi totdeauna să ne
aducem aminte de cuvintele Domnului şi ale apostolilor Săi, că noi nu aparţinem lumii şi nu
trebuie să ne asemănăm cu ea. Ce nebunie este şi atunci când noi pentru o bucurie trecătoare,
deşartă, suntem gata să sacrificăm savurarea cea mai sfântă, cea mai înaltă, pe care o are sufletul:
dragostea Tatălui, care doreşte să fie pentru noi permanenta strălucire a soarelui şi în orice necaz
şi situaţie a călătoriei noastre prin pustiu poate să ne mângâie şi să ne îmbărbăteze.
Pentru a preveni orice neînţelegere apostolul spune apoi în continuare: «Nu iubiţi lumea, nici
cele din lume.» - Deci tot ce satisface într-un fel oarecare carnea, natura veche rea, tot ce place
ochilor şi spre care ei privesc cuprinşi de dorinţă, tot ce trezeşte şi hrăneşte mândria omului, tot
ce îi oferă importanţă şi înălţare în lumea aceasta, ca să se înalţe peste semenii său, fie aceasta
rangul, evidenţiere, demnitate şi poziţii de autoritate, pe scurt, tot ce năzuieşte sărmana inimă
păcătoasă, credinciosul să nu năzuiască după ele. Dacă el înţelege, că el este una cu Hristos, pe
care lumea L-a lepădat şi L-a răstignit, şi că el aparţine lui Dumnezeu, Tatăl, atunci nu-i va fi
greu să înţeleagă atenţionarea lui Dumnezeu şi să o împlinească: «Nu iubiţi lumea, nici cele din
lume. … Pentru că tot ce este în lume; pofta cărnii şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt din
Tatăl.»
Duhul lui Dumnezeu ne arată aici cele trei căi, pe care satan caută acces la noi şi pe care noi
din cauza aceasta trebuie să le ţinem încuiate. Este mai uşor să ţii pe duşman afară, decât, după
ce a intrat, să-l dai afară. Ca Neemia, după ce construcţia zidurilor Ierusalimului s-a terminat, a
pus paznici, care păzeau porţile oraşului, şi aşa cum fiecare trebuia să zidească zidul în dreptul
casei lui, tot aşa şi noi să păzim porţile inimii şi caselor noastre de pofta ochilor, de pofta cărnii
şi de trufia vieţii; numai aşa vom fi păstraţi în savurarea dragostei Tatălui. O umblare în prezenţa
lui Dumnezeu, vegherea permanentă şi rugăciunea, precum şi puterea şi disciplinarea din partea
Duhului Sfânt sunt necesare pentru aceasta.
Pentru confirmarea atenţionării sale, apostolul mai adaugă o realitate serioasă: «Şi lumea trece,
şi pofta ei, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne pentru eternitate.» El ne aminteşte deci de
vremelnicia lumii şi a tuturor lucrurilor vizibile, în timp ce tot ce este pentru Dumnezeu şi de la
Dumnezeu este în eternitate de nezguduit şi rămâne. Ce contrast! Da, «cine face voia lui
Dumnezeu rămâne pentru eternitate.» Un astfel de om este adus în legătură prin har cu Tatăl şi
cu Fiul Său Isus Hristos, şi de aceea partea lui garantată este rămânerea veşnică în prezenţa lui
Dumnezeu şi în bucuria şi gloria Sa veşnică.
Ah, având o înţelegere tot mai profundă şi o recunoştinţă tot mai mare să ne ocupăm locul, pe
care am fost aduşi prin har, şi să ne bucurăm de dragostea Tatălui! Atunci vom fi tari faţă de
atracţiile şi ispitele lumii şi permanent ne vom aminti cât de deşert, de nimic şi de trecător este
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tot ce ne oferă ea. „Orice urmă din Egipt, orice activitate lumească”, spune un scriitor cunoscut,
„este o ocară pentru credincios.” Cu adevărat, acestuia îi este aşa, căci «Hristos, S-a dat pe Sine
Însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne scoată din veacul rău de acum, după voia lui Dumnezeu
şi a Tatălui nostru, a căruia fie gloria în vecii vecilor! Amin.» (Galateni 1,4-5)
De aceea Duhul Sfânt atenţionează mereu pe credincioşi să aibă o gândire cerească. El le
spune: «Căutaţi cele de sus!» (Coloseni 3,1) «Nu vă conformaţi veacului acestuia (sau: lumii), ci
fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre!» (Romani 12,2) «Religia (sau: slujirea lui
Dumnezeu) curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl este aceasta: a-i cerceta (sau:
vizita) pe orfani şi pe văduve în necazul lor, a se păstra neîntinat de lume.» «Nu ştiţi că prietenia
lumii este vrăjmăşie faţă de Dumnezeu? Deci oricine va vrea să fie prieten al lumii se face
vrăjmaş al lui Dumnezeu» (Iacov 1,27; 4,4)
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