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Copiii lui Dumnezeu
Dumnezeu ca Tată al credincioşilor,
şi poziţia şi binecuvântarea lor ca membrii ai familiei Sale
«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)

Prefaţă
Dumnezeu are în mijlocul lumii decăzute, duşmane, împrăştiaţi printre toate popoarele şi
straturile sociale ale pământului, inimi credincioase, care sunt «născute din El». Ei au devenit
copiii Săi prin credinţa în Isus Hristos, Fiul Său; şi prin Duhul filiaţiunii, pe care ei L-au primit,
ei strigă acum: «Ava, Tată!» De aceea ei toţi au acum «intrare printr-un Duh la Tatăl»,
indiferent de cunoştinţa lor, de originea şi de poziţia lor. Şi Dumnezeu, Tatăl, îi înconjoară pe
toţi cu aceeaşi favoare ca şi copii preaiubiţi ai Săi. Ca urmare a confuziilor bisericeşti şi a unor
sciziuni şi despărţiri există pericolul, ca privirea multor credincioşi cu privire la adevărul mare
despre unitatea tuturor copiilor lui Dumnezeu să se tulbure şi inimile să se strâmteze. – Desigur
cărarea unui copil fidel al lui Dumnezeu va fi totdeauna o cărare îngustă în lumea aceasta şi în
timpul acesta, căci Dumnezeu este sfânt. Şi El Însuşi ne porunceşte să ne depărtăm «de orice
frate care umblă în neorânduială» (2 Tesaloniceni 3,6), de cei care fac dezbinări şi sunt prilejuri
de poticnire împotriva învăţăturii pe care am primit-o. (Romani 16,17). Dar totodată Dumnezeu
aşteaptă de la copiii Săi să aibă o inimă deschisă pe această cărare a curăţiei şi fidelităţii, care
cuprinde tot ce constituie sentimentele Sale părinteşti în dragoste şi ţine cu tărie faptul că o
legătură cuprinde strâns pe toţi copii lui Dumnezeu şi îi leagă pentru veşnicie cu El, Tatăl, şi unii
cu alţii.
Însă Domnul ne adresează apelul: «Vă poruncesc aceasta: să vă iubiţi unii pe alţii!» (Ioan
15,17) Şi Duhul Sfânt ne spune prin apostolul Ioan, după ce mai înainte ne-a atras atenţia cu
privire la dragostea mare care ne-a dovedit-o Dumnezeu, Tatăl, prin aceea că ne-a făcut copii ai
Săi: (1 Ioan 3,1; 4,11.21). «Preaiubiţilor, dacă aşa ne-a iubit Dumnezeu, suntem datori să ne
iubim şi noi unii pe alţii. … Şi avem această poruncă de la El, că cine-L iubeşte pe Dumnezeu
să-l iubească şi pe fratele său.» Da, noi suntem, aşa după cum dragostea de fraţi este o
caracteristică a vieţii noi, «învăţaţi de Dumnezeu să ne iubim unii pe alţii». (1 Ioan 3,14; 1
Tesaloniceni 4,9)
Fie ca această cărticică, care încearcă să prezinte poziţia înaltă şi binecuvântările minunate ale
copiilor lui Dumnezeu potrivit cu Scriptura, să fie binecuvântată de Domnul, ca să pună din nou
înaintea sufletelor noastre datoria noastră şi porunca Domnului de a ne iubi unii pe alţii, şi să ne
întărească în dragostea de fraţi, aceasta înseamnă în dragoste «pentru toţi sfinţii». Fie de
asemenea, ca înainte de toate ea să fie binecuvântată ca multe inimi credincioase să se
adâncească şi să se întărească în cunoaşterea şi savurarea minunatei dragoste de Tată a lui
Dumnezeu, care întrece orice înţelegere, şi spre gloria Numelui Său.
Darmstadt, decembrie 1902
Dr. E. Dönges
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Capitolul 1
Hristos, revelarea Tatălui
În toate timpurile şi în toate perioadele de timp (economiile1) I-a plăcut lui Dumnezeu să se
reveleze copiilor oamenilor şi anume în chip minunat şi sub diverse Nume şi caractere. Astfel, cu
mult timp înainte de cruce El S-a făcut cunoscut lui Adam şi patriarhilor şi poporului Său Israel.
Dar abia după ce a venit Hristos şi a glorificat pe pământ pe Dumnezeu şi a făcut lucrarea, care Ia fost dată s-o facă, Dumnezeu a putut să Se arate pe deplin şi să Se reveleze ca Tată. Până atunci
Dumnezeu era ascuns şi a locuit în nor şi în întuneric; însă de îndată ce prin moartea pe cruce a
lui Hristos a avut loc împăcarea, perdeaua s-a sfâşiat şi credinciosul putea fi aşezat în lumina fără
nor, ca să locuiască şi să umble aici, aşa cum Dumnezeu este în lumină. Orice îndepărtare, orice
învelitoare, era acum dată la o parte, aşa că tot ce este Dumnezeu putea fi acum revelat şi anume
în legătură cu Numele Său de Tată.
O, Dumnezeule-al iubirii,
În Fiul Te-ai descoperit!
Ce mare este plinătatea,
Ce-n El credinţa a zărit!
Hristos Însuşi, şi anume Hristos ca Fiul veşnic, Cuvântul, care a devenit carne şi a locuit
printre noi, a revelat pe Tatăl. Dar atâta timp cât Duhul Sfânt nu a fost revărsat, la aceia, care au
avut posibilitatea să vadă această revelare minunată a lui Dumnezeu în Fiul, era puţină putere,
sau chiar nu era deloc, să înţeleagă această revelare înaltă şi să o omagieze. Numai unii, ai căror
ochi au fost unşi, au privit gloria Fiului ca a Singurului de la Tatăl. Ioan Botezătorul a avut
nevoie de un semn special, ca să-L cunoască: Duhul Sfânt S-a coborât asupra Lui şi a rămas
peste El. Şi Domnul a trebuit să-i spună lui Filip: «Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl»
(Ioan 14,9).
Vedem astfel, că practic (aceasta înseamnă, cu privire la cunoaştere şi savurarea lăuntrică a
acestei relaţii) Dumnezeu nu a fost cunoscut ca Tată, până când Duhul Sfânt a fost revărsat la
Rusalii. Aceasta va deveni clar cititorului, dacă aruncăm o privire retrospectivă asupra
revelaţiilor diferite, pe care le-a făcut Dumnezeu despre Sine poporului Său sub vechiul
legământ.
Dumnezeu a spus lui Avraam: «Eu sunt Dumnezeul Atotputernic; umblă înaintea feţei Mele şi
fii desăvârşit!» (Geneza 17,1). Lui Moise El i-a spus: «Eu sunt Cel ce sunt. Aşa să spui copiilor
lui Israel: ,Eu sunt‘ m-a trimis la voi.» (Exod 3,14) Deci când Dumnezeu a intrat în legături
strânse cu poporul Său ales, a făcut aceasta sub acest Nume, Numele Iehova, aceasta înseamnă
Cel veşnic, Cel neschimbător, marele ,Eu sunt Cel ce sunt‘; şi acesta a rămas permanent Numele
Său de legământ pentru Israel.
Dacă se cercetează întreg Vechiul Testament, nu se va găsi mai mult de cinci sau şase ori
cuvântul Tată folosit pentru Dumnezeu. Chiar şi atunci Numele Tată desemnează de cele mai
multe ori izvorul oricărei existenţe şi nu o relaţie de rudenie. Desigur toţi sfinţii Vechiului
Testament erau născuţi din nou, căci fără viaţa nouă, fără natura nouă, nu ar fi putut nicidecum
să aibă legătură cu Dumnezeu. Desigur este aşa cum am spus, ei nu au cunoscut pe Dumnezeu ca
Tată şi de aceea nu puteau să stea cu El în relaţia intimă şi fericită de copii. Foarte clar vorbeşte

1

Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte despre diferite „economii”; în prezent avem „economia” harului lui Dumnezeu şi
al tainei (Efeseni 3,2-10), în care se constituie mireasa lui Hristos din toate popoarele pământului. – După ce s-a
terminat strângerea miresei şi după «răpire» (Romani 11,25-26; 1 Tesaloniceni 4,17) Dumnezeu va începe o
„economie” nouă: strângerea şi binecuvântarea lui Israel.
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în acest sens cuvântul: «Nimeni nu cunoaşte pe Tatăl, în afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul
să i-L descopere.» (Matei 11,27).
Aceasta însă nu a avut loc în timpul Vechiului Testament, ci abia după întruparea Fiului lui
Dumnezeu.
Înainte să vină Hristos Dumnezeu nu S-a revelat ca Tată şi nu era cunoscut ca Tată. Abia El ni
L-a făcut cunoscut. În mod deosebit evanghelia după Ioan este cea care ne prezintă pe Fiul în
acest caracter, şi anume ca revelarea Tatălui. Citim acolo imediat la început: «Nimeni nu L-a
văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut
cunoscut.» (Ioan 1,18) Vedem deci aici, că singurul Fiu este Cel care ne-a făcut cunoscut pe
Tatăl, şi că nimeni în afară de El nu era în stare s-o facă. Numai El a putut s-o facă, din cauza
poziţiei Lui unice în felul ei şi a apropierii, intimităţii şi părtăşiei pe care El, şi numai El, o avea
din veşnicie la Dumnezeu, Tatăl: locul «în sânul Tatălui». Acest loc El nu l-a părăsit niciodată.
El era totodată şi în sânul Tatălui (căci aceste cuvinte exprimă o relaţie lăuntrică, şi nu una de
spaţiu) în timp ce El călătorea aici jos ca Om al durerii, «obişnuit cu suferinţa». În această vale a
plângerii şi a umbrei morţii, în mijlocul acestui pustiu şi a lumii duşmănoase, cu nimic El nu a
fost mai puţin în sânul Tatălui acolo sus, ascuns în gloria pe care El «o avea la Tatăl înainte de a
fi lumea». Şi chiar şi pe cruce El se afla acolo2. De aceea El spune cu privire la cruce: «Pentru
aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi dau viaţa, ca din nou să o iau». (Ioan 10,17)
Moartea Sa era o dovadă a ascultării Sale faţă de porunca pe care a primit-o; şi astfel prin
moartea Sa El a creat totodată pentru Tatăl un motiv nou ca să-L iubească.
Ştim că unul din ucenici a avut privilegiul să stea la sânul lui Isus; şi tocmai el trebuia să fie
acela care a prezentat gloria divină a Fiului veşnic în evanghelia sa.
În lucrurile divine este totdeauna valabil principiul, că noi putem să vestim cu succes altora şi
să le aducem aproape numai lucrurile pe care noi le-am cunoscut în sufletele noastre şi le
savurăm. Dacă noi înşine nu stăm în puterea a ceea ce vestim şi nu savurăm lucrurile, cuvintele
noastre, oricât de clare şi frumoase ar fi, vor avea însemnătate şi influenţă mică. Domnul Însuşi a
stabilit acest principiu prin cuvintele: «Adevărat, adevărat îţi spun: noi vorbim ce ştim şi
mărturisim ce am văzut». (Ioan 3,11)
Să ascultăm cum Domnul a revelat pe Tatăl. El Însuşi ne spune. El răspunde iudeilor: «Dacă
M-aţi cunoaşte pe Mine, L-aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu» (Ioan 8,19) şi lui Filip îi spune: «„Dacă
M-aţi fi cunoscut pe Mine, L-aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu; şi de acum Îl cunoaşteţi şi L-aţi şi
văzut.” Filip I-a spus: „Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de ajuns.” Isus i-a zis: „De atâta
timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl; şi cum
spui tu: „Arată-ni-L pe Tatăl”? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe
care Eu vi le spun nu le vorbesc de la Mine Însumi; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face
lucrările acestea. Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în Mine; iar dacă nu, credeţi-Mă
pentru lucrările acestea.”» (Ioan 14,7-11).
Astfel Hristos, în tot ce era, în tot ce vorbea şi făcea, în toată viaţa Sa aici jos, a fost revelarea
Tatălui, aceasta înseamnă, El era pentru fiecare care avea ochi să vadă şi urechi să audă,
revelarea desăvârşită şi prezentarea a tot ce este Tatăl. De aceea El putea spune Tatălui: «Eu Team glorificat pe pământ. … Le-am făcut cunoscut Numele Tău.» (Ioan 17,4.26) Numele este
totdeauna în Sfânta Scriptură expresia a ceea ce este cineva. Deci Domnul Însuşi ne spune, că El,
Fiul veşnic al lui Dumnezeu, ne-a făcut cunoscut pe deplin adevărul şi Fiinţa Tatălui.
În timp ce Hristos a parcurs această lume plină de transformări, s-a arătat orice trăsătură de
caracter, dacă avem voie să spunem aşa, orice însuşire a Tatălui, toată frumuseţea şi desăvârşirea
2

Desigur El, ca Mijlocitor şi Împăciuitor al nostru a trebuit în cele trei ore de întuneric să fie părăsit de Dumnezeu
din cauza păcatelor noastre, dar El nu strigă: «Tatăl Meu, Tatăl Meu, pentru ce M-ai părăsit!», ci «Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu». Chiar dacă Dumnezeu ca Judecător drept a trebuit să-L dea la moarte şi să-L părăsească pe Fiul,
care a la cruce a fost făcut păcat pentru noi, El, Fiul, nu L-a părăsit pe Dumnezeu, El a rămas în sânul Tatălui şi L-a
glorificat.
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gândurilor Sale, a Fiinţei Sale şi a inimii Sale, aşa că aceia care au venit în legătură cu El,
«Cuvântul devenit carne», - în măsura în care ochii lor erau unşi – au putut vedea în El
prezentarea vie a Tatălui, «strălucirea gloriei Sale şi întipărirea Fiinţei Sale». (Evrei 1,3)
Desigur, pentru ochiul natural El era numai «Isus din Nazaret», «Fiul tâmplarului». Cât este de
minunat, că ochiul deschis prin Duhul Sfânt vedea în El gloria Singurului de la Tatăl (Ioan 1,14),
deci putea să-L recunoască ca Acela care aici jos zi de zi a revelat pe Tatăl şi în orice timp L-a
prezentat cu desăvârşire.
Dar să mergem la detaliile acestei revelaţii! Domnul Însuşi ne descrie îndeaproape, cum El prin
toate cuvintele Sale şi prin toate lucrările Sale a pus înaintea ochilor şi inimii noastre şi ne-a
revelat pe Dumnezeul şi Tatăl Său. Numai prin cuvânt şi prin fapte putem afla ce este în om şi
tot numai aşa ce este în Dumnezeu. Am auzit deja că Isus spune: «Cuvintele pe care Eu vi le
spun nu le vorbesc de la Mine Însumi», şi în Ioan 5,10 El spune: «Adevărat, adevărat vă spun:
Fiul nu poate face nimic de la Sine Însuşi, decât ceea ce-L vede pe Tatăl făcând; pentru că orice
face El, acestea le face şi Fiul la fel.» Deci Isus nu a vorbit şi nu a făcut nimic de la Sine; în nici
un cuvânt şi în nici o faptă nu a fost independent de Tatăl. (Ioan 8,28) Cu toate că El era Fiul
veşnic şi «Dumnezeu din veşnicie», totuşi El nu a venit ca să facă voia Sa, ci să facă voia Aceluia
care L-a trimis. (Ioan 6,38). De aceea orice cuvânt al Său şi orice faptă a Sa era expresia
ascultării Sale desăvârşite, aceasta la rândul ei niciodată nu a izvorât din propria voie – oricât de
desăvârşită era ea – ci totdeauna din voia Tatălui. Niciodată nu a vorbit şi nu a acţionat altfel,
decât numai în dependenţă de Tatăl şi supunere de bună voie voinţei Sale. În felul acesta fiecare
cuvânt al Său şi fiecare lucrare a Sa erau revelarea şi prezentarea Aceluia care L-a trimis.
Toate acestea ne arată pe de o parte desăvârşirea minunată a Domnului, iar pe de altă parte ne
arată în acelaşi timp în contrast trist cu aceasta lipsa noastră de desăvârşire. Cuvintele Sale şi
lucrările Sale erau în chip divin desăvârşite, ca şi El Însuşi. Între cuvintele Sale, lucrările Sale şi
Persoana Sa nu era nici o diferenţă în ceea ce priveşte caracterul. La întrebarea iudeilor: «Tu cine
eşti?», El putea să răspundă: «Întocmai ceea ce vă şi spun.» El era Adevărul, el vorbea Adevărul,
El făcea Adevărul. Sau aşa cum a spus cineva: „Vorbirea Lui L-a prezentat pe El Însuşi, Cel care
în acelaşi timp era Adevărul în Persoană.” Cuvintele noastre conţin deseori mai puţin decât
adevărul, sau ele trec peste ce este adevărul. Deseori trebuie să recunoaştem spre umilirea
noastră, că noi înşine nu ne-am exprimat corect în ceea ce voiam să spunem. Cât de des nu lăsăm
în urma noastră o impresie incorectă, dacă nu neadevărată, prin nedesăvârşirea cuvintelor
noastre. La El dimpotrivă, orice cuvânt era desăvârşit şi de aceea era atât o strălucire a gloriei
Sale personale, proprii, cât şi o prezentare a Tatălui. Şi nu tot aşa era şi cu fiecare lucrare a Sa?
El putea spune: «Cuvintele pe care Eu vi le spun nu le vorbesc de la Mine Însumi; ci Tatăl, care
locuieşte în Mine, El face lucrările acestea.» (Ioan 14,10) Să observăm în această vorbire
legătura şi trecerea de la cuvinte la fapte. Cuvintele Lui erau tot aşa de desăvârşite ca şi faptele
Lui; şi ambele au slujit la revelarea şi prezentarea Tatălui în lumea aceasta.
Ce valoare mare oferă tot ceea ce noi găsim relatat despre Domnul nostru scump. Unele din ce
a spus şi a făcut El nu ne-au rămas notate (Luca 24,27; Ioan 21,25; Faptele Apostolilor 1,3); şi
probabil am fost ispitiţi să ne întristăm din cauza aceasta. Putem însă fi convinşi, că nici un
cuvânt al Domnului şi nici o faptă a Lui, care ar fi trebuit să ni se facă cunoscut, ca să avem parte
de o revelare desăvârşită a Tatălui, nu ne-au rămas făcute necunoscut. Dacă ne-ar fi fost transmis
mai mult din viaţa Domnului, decât ştim, oricât de desăvârşite ar fi acele comunicări noi despre
El, prin aceasta imaginea lui Dumnezeu n-ar fi fost mai completă. De aceea nu avem de ce să ne
plângem de vreo pierdere; înţelepciunea divină şi dragostea divină au purtat de grijă pentru
păstrarea a tot ce era necesar pentru glorificarea lui Dumnezeu, Tatăl, precum şi pentru
învăţătura şi binecuvântarea noastră. Într-un cuvânt: ce ne-a fost dat în Sfânta Scriptură este o
prezentare desăvârşită a Domnului Isus şi prin aceasta o revelare desăvârşită a Tatălui. Dacă se
renunţă la un Cuvânt sau la o faptă din Scrierile sfinte, se lezează frumuseţea şi integritatea
tabloului. În zile ca ale noastre este foarte important să se accentueze inviolabilitatea Sfintei
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Scripturi. Pe de o parte o critică neruşinată, care corespunde unei necredinţe nebune, încearcă
astăzi să zguduie total încrederea noastră în autenticitatea celor patru Evanghelii preţioase şi a
celorlalte părţi ale Cuvântului lui Dumnezeu, iar pe de altă parte fantezia omenească şi-a permis
din timpuri străvechi să inventeze povestiri, care să umple aparent anumite goluri în relatările
despre viaţa Domnului nostru scump, sau să completeze relatările împătrite inspirate divin ale
Evangheliilor. Şi una şi cealaltă sunt o lucrare a duşmanului, un atac asupra Cuvântului sfânt al
lui Dumnezeu şi asupra revelării Sale minunate prin Fiul Său preaiubit, prin care se pregătesc
sufletului pagube şi pierzare.
Domnul deci prin viaţa Sa aici pe pământ a făcut pe deplin cunoscut pe Tatăl; dar cu nimic mai
puţin este adevărat că abia moartea Sa a încheiat facerea cunoscut a Lui. Nu că El, preaslăvitul
Fiu al lui Dumnezeu, Singurul de la Tatăl, Sfântul desăvârşit şi fără păcat, Cel care în
desăvârşirea Sa şi gloria Sa morală rămâne totdeauna unic, ar fi fost vreodată în viaţa Sa mai
puţin decât revelarea deplină a Tatălui. Nu a fost nici o clipă în care El să nu fi putut spune:
«Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl». Dar cu toate acestea este adevărat, că moartea Sa,
dăruirea Sa de bună voie la moarte făcea parte din aceasta, pentru ca să desăvârşească revelarea
Tatălui.
În primul rând prin ascultarea Fiului lui Dumnezeu până la moarte, da, până în moartea pe
cruce, şi prin jertfirea proprie de bună voie şi totală pe cruce, sfinţenia şi dreptatea Tatălui s-au
văzut şi au fost păstrate, da, au fost descoperite şi glorificate. La cruce Hristos a glorificat pe
Dumnezeu în chip desăvârşit cu privire la păcat şi în privinţa păcatului, căci El, Cel care nu a
cunoscut păcatul, a fost acolo făcut păcat pentru noi. El a intervenit de bună voie cu moartea Sa
pentru drepturile intransigente ale sfinţeniei veşnice, invulnerabile, şi a dreptăţii lui Dumnezeu,
Tatăl Său. Şi în felul acesta moartea Sa a fost un motiv nou pentru Tatăl, ca să-L iubească. (Ioan
10,17) Da, crucea a servit mai mult spre glorificarea Tatălui şi ea L-a revelat mai deplin, decât
aceasta putea avea loc în viaţa Fiului lui Dumnezeu. Totodată Fiul a arătat în jertfirea Sa totală
de Sine pe cruce, pentru onoarea şi gloria lui Dumnezeu, Tatăl Său, cât de mare este propria Sa
glorie morală. (Ioan 13,31)
Însă moartea Domnului Isus era necesară pentru deplina revelare a inimii şi dragostei lui
Dumnezeu Tatăl: «Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl L-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al
lumii. Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi.» (1 Ioan
4,14.16)
Toate însuşirile şi trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu, sfinţenia şi dreptatea Sa, adevărul
Său şi maiestatea Sa, s-au arătat pe deplin şi au fost satisfăcute pe deplin prin crucea şi moartea
lui Hristos, da, ele au fost glorificate. Dar când auzim, că Tatăl a trimis pe Fiul Său în lume şi La dat la moarte pentru noi, pentru ca El să devină Salvatorul tuturor celor care cred în El, dintre
iudei şi dintre păgâni, de atunci ne este îngăduit să privim în adâncul de nepătruns al inimii Sale.
O, cât de minunat: «Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul
Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa eternă.» (Ioan 3,16) Pe cât
este de adevărat, că Fiul S-a dat de bună voie pentru glorificarea Tatălui, tot pe atât este de
adevărat, că Tatăl a dat pe Fiul, pe El, singurul preaiubit al inimii Sale, L-a jertfit pentru noi şi
astfel a făcut cunoscut dragostea Lui de nepătruns pentru noi, copiii oamenilor.3
Probabil că acum înţelegem mai bine cuvintele Domnului adresate lui Filip: «Cine M-a văzut
pe Mine a văzut pe Tatăl.» Dacă vrem să cunoaştem mai bine pe Tatăl, atunci aceasta este posibil
numai printr-o cunoaştere deplină a lui Hristos.
3

S-ar putea să fie de folos unor cititori, dacă vom reda aici cuvintele unui alt scriitor: „Se va constata că în scrierile
lui Ioan cuvântul Dumnezeu se întâlneşte atunci când este vorba de lume sau de responsabilitatea noastră;
dimpotrivă, când este vorba de harul faţă de cei credincioşi, atunci este Tatăl şi Fiul. Dacă este vorba de harul faţă de
lume (sau faţă de noi, pe când eram încă duşmani, adică neîntorşi la Dumnezeu), deci de caracterul lui Dumnezeu
faţă de lume în Hristos, atunci se spune: Dumnezeu.” – Cât este de important deci, să se ia seama exact în ce fel
Duhul Sfânt foloseşte diferitele Nume ale lui Dumnezeu sau pe cele ale Domnului nostru preaiubit. Da, înţelegerea
corectă a unui loc din Scriptură depinde foarte mult de aceasta.
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Caracteristica «părinţilor», cărora le scrie Ioan (1 Ioan 2), este aceasta, că ei «L-au cunoscut pe
Cel care este de la început», şi anume pe Hristos; El este «viaţa eternă, care era la Tatăl şi ni sa arătat.» (1 Ioan 1,2) De aceea ei cunoşteau cel mai bine pe Tatăl, căci, aşa cum am văzut, Tatăl
a fost revelat în Hristos. Niciodată să nu pierdem aceasta din vedere; căci unul din relele
teologiei tradiţionale, sub a cărei influenţă mai stau încă multe suflete, constă în aceea că în
gândurile şi studiile ei a despărţit foarte mult pe Hristos de Tatăl. În timp ce pe drept se îndreaptă
atenţia spre sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu şi la necesitatea împăcării, ca bază a acţionării
Sale în har faţă de om, s-a pierdut din ochi faptul că Dumnezeu Însuşi este Cel care ne-a dat pe
Hristos; şi că dragostea arătată în Hristos îşi are izvorul în inima Tatălui şi ea locuieşte în inima
Tatălui. Nu este aşa cum gândesc unii, că Hristos a împăcat mai întâi pe Dumnezeu cu noi sau că
El a obţinut dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Nu, Dumnezeu nu avea nevoie de împăcare, El
nu a fost niciodată duşmanul nostru; însă noi a trebuit să fim împăcaţi cu Dumnezeu; noi am fost
duşmanii lui Dumnezeu. Şi ce clar ne spune Sfânta Scriptură cu privire la dragostea lui
Dumnezeu faţă de noi: «Dumnezeu Îşi arată propria Lui dragoste faţă de noi prin aceea că, pe
când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.» (Romani 5,8)
Acolo unde nu se recunoaşte aceasta, inimile celor care au primit mântuirea şi salvarea adusă
de Hristos şi lucrarea Sa de pe cruce, nu vor deveni total libere de un sentiment de nelinişte şi
depărtare de Dumnezeu, ei L-au cunoscut pe Dumnezeu numai în caracterul Său de Judecător.
Cunoaşterea faptului că Dumnezeu este pentru noi, că inima Sa şi ochiul Său se odihneşte
permanent cu plăcerea unui Tată, da, cu desfătare, pe noi, deoarece noi stăm în Hristos înaintea
Lui, este cu regret partea unor relativ puţini credincioşi, cu toate că ei toţi sunt iubiţi cu aceeaşi
dragoste. Cei mai mulţi credincioşi se bucură numai în mică măsură de o libertate deplină în
prezenţa lui Dumnezeu şi au puţină lumină despre relaţiile lor de filiaţie. Fie ca toate inimile săşi însuşească adevărul preţios, cu care ne ocupăm aici; ce binecuvântare ar fi aceasta pentru ele!
Fie ca ele să cunoască şi să înţeleagă, că Hristos este revelarea deplină a Tatălui. Atunci vor şti,
că tot ce este minunat, şi ce au văzut în Hristos, au văzut totodată şi la Tatăl; şi în felul acesta vor
pătrunde în savurarea bogată şi mereu crescândă a dragostei Tatălui. Isus Însuşi ne spune: «Eu şi
Tatăl suntem una.» Una în Fiinţa lor, în gânduri, în hotărâri, în acţiuni şi ţeluri, una şi în
sentimente faţă de noi. El este în Tatăl şi Tatăl este în El şi astfel El este în mod necesar expresia
desăvârşită a tot ce este Tatăl.
Cum şi de unde putem noi primi o cunoaştere mai deplină a lui Hristos, şi în felul acesta să
cunoaştem şi pe Tatăl mai deplin? Răspunsul la această întrebare este foarte important şi de mare
însemnătate practică. El sună simplu: din Sfânta Scriptură. Aici Dumnezeu ne vorbeşte; ea este
Cuvântul Său. Fără îndoială noi putem să medităm şi vom medita în inimile şi gândurile noastre
despre Domnul; sufletul nostru are voie şi trebuie să-L privească şi să se hrănească din El. Dacă
vrem însă să rămânem păziţi de rătăcirile misticismului4 şi de toate concepţiile religioase false,
atunci Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie şi să rămână totdeauna baza gândurilor şi studiilor
noastre.
Noi nu putem suficient accentua, că Sfânta Scriptură este singura revelare a lui Hristos, pe care
noi o posedăm. Când Duhul Sfânt transfigurează şi glorifică pe Hristos în noi, ia din ce este al
Lui şi ne dă (Ioan 16,14), aceasta are totdeauna loc prin Cuvânt. Nu este spus prea mult, când
afirmăm: nu există nici o atingere cu Hristos Cel viu şi glorificat, în afară de aceea prin Duhul
Sfânt pe baza Cuvântului lui Dumnezeu scris. Desigur Hristos poate şi Se va face cunoscut şi se
va descoperi sufletului în aşa fel că el va cunoaşte şi va savura prezenţa Sa, dar şi această parte

4

Misticismul, despre care este vorba aici, nu este simpla „contemplare de sine” evlavioasă şi „interiorizare
contemplativă” (care şi ele au pericolele lor pentru suflet, prin aceea că îndepărtează ochiul de a privi spre Hristos şi
îl îndreaptă spre eul propriu), ci şi învăţătura stricată, deseori legată de acestea, cu privire la sfinţirea cărnii şi
învăţătura care ţine de fracţiunea catolicizantă a bisericii anglicane despre naşterea din nou prin botez şi hrănirea
sufletului prin folosirea aşa-numitor „sacramente ale altarului”.
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binecuvântată şi acest privilegiu este în legătură cu ţinerea poruncilor Lui şi a Cuvântului Său
(Ioan 14,21-23).
Înconjuraţi şi ameninţaţi de pericole, atât din partea speculaţiilor minţii omeneşti, cât şi din
partea unui misticism care se vrea spiritual, şi al raţionalismului şi ritualismului5, nu putem
suficient accentua, că noi putem cunoaşte pe Hristos numai prin credinţa în mărturiile lui
Dumnezeu cu privire la El conţinute în Sfânta Scriptură. Şi aceasta este valabil cu privire la
Hristos atât cum El a fost aici jos pe pământ, cât şi despre El aşa cum este El acum la dreapta lui
Dumnezeu; căci gloria Sa morală, aceasta este gloria Sa lăuntrică, este totdeauna aceeaşi, chiar
dacă este în raporturi diferite.
Această primă realitate ne dă însă un imbold nou pentru cercetarea Sfintei Scripturi şi să
rămânem păziţi şi smeriţi sub călăuzirea Duhului Sfânt la picioarele Domnului, unde a stat şi a
învăţat odinioară Maria din Betania. Vom contempla atunci pe Omul Isus Hristos, cum El,
dedicat lui Dumnezeu, a păşit peste scena păcatului şi suferinţei, însă inima noastră nu va uita
niciodată, că El, care pe această scenă a fost neîncetat activ în dragoste şi îndurare, şi că Cel care
vorbea «aşa cum nimeni n-a vorbit ca El», era «Singurul Fiu», «care este în sânul Tatălui». În
toate cuvintele şi lucrările Sale El este expresia vie şi strălucirea a ceea ce este Tatăl. Dacă vom
citi Scripturile în acest duh, atunci o vom face în duhul adorării adevărate, şi ele ne vor atrage tot
mai mult spre El şi ne vor înălţa spre Acela care ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi la
moarte, de o mireasmă plăcută lui Dumnezeu.
În încheiere vrem să îndreptăm atenţia spre două lucruri, care Domnul şi Mântuitorul nostru lea făcut cunoscut ucenicilor Săi, ca să-i conducă la o mai bună înţelegere a adevărului tratat mai
înainte. El le spune la sfârşitul umblării Sale printre ei: «V-am spus acestea în asemănări; vine
ceasul când nu vă voi mai vorbi în asemănări, ci vă voi face cunoscut deschis despre Tatăl. În
ziua aceea veţi cere în Numele Meu; şi nu vă spun că Eu Îl voi ruga pe Tatăl pentru voi, pentru
că Tatăl Însuşi vă iubeşte, pentru că voi M-aţi iubit şi aţi crezut că Eu am ieşit de la Dumnezeu.»
(Ioan 16,25-27)
Aici auzim nu numai că nu exista nici o posibilitate să se vină la Tatăl, decât numai prin El, ci
Domnul ne spune şi că noi în realitate prin El am venit la Tatăl. Noi trebuie să continuăm să ne
rugăm în Numele Lui, dar totodată înţelegem că Tatăl Însuşi ne iubeşte. Isus ne îndreaptă
privirea de la El spre Tatăl: pe El, pe Tatăl, să-L cunoaştem şi să ştim, că noi suntem subiectul
inimii Lui, al dragostei Lui. Aceste învăţături ale Domnului nostru scump dorim în zilele noastre
să le punem pe inima multor credincioşi. Căci nu este prezent pericolul să uităm că Tatăl ne-a
fost revelat, că noi am fost aduşi la El prin Domnul Isus, şi că noi ne putem bucura totdeauna de
dragostea Lui de Tată?
În continuare Domnul prezintă Tatălui pe ucenicii Săi pe acelaşi loc, în aceeaşi poziţie, pe care
El a luat-o aici jos. Auzim aceasta în rugăciunea Sa, ai cărei martori ucenicii au avut dreptul să
fie: «Eu pentru ei cer; nu pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat, pentru că sunt ai Tăi
(şi toate ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele) şi Eu sunt glorificat în ei. Şi Eu nu mai
sunt în lume, dar aceştia sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte în Numele Tău pe
aceia pe care Mi i-ai dat, ca să fie una ca Noi.» (Ioan 17,9-11; compară şi cu versetele 16-26).
După învierea Sa Domnul a făcut cunoscut pe deplin ucenicilor acest loc şi această poziţie
minunată, în care ei au fost aduşi acum înaintea lui Dumnezeu. Maria Magdalena a avut voie să
fie aducătoarea mesajului minunat din partea Domnului, aşa cum El i-a spus: «Mergi la fraţii
Mei şi spune-le: „Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul
vostru”.» (Ioan 20,17) Aici Domnul numeşte pentru prima dată pe ucenici fraţii Săi şi le spune
clar, că Dumnezeul Lui a devenit Dumnezeul lor şi Tatăl Lui a devenit Tatăl lor. În capitolul
următor vom studia mai îndeaproape aceste cuvinte minunate; aici dorim numai să arătăm

5

Raţionalismul vrea să creadă numai ceea ce mintea pricepe; şi ritualismul caută să liniştească nevoile sufletului
prin respectarea ceremoniilor şi a obiceiurilor religioase exterioare.
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această realitate, că Domnul, pe baza răscumpărării, pe care El a adus-o prin moartea şi învierea
Sa, a condus pe ai Săi în exact aceeaşi poziţie şi relaţie cu Dumnezeu, Tatăl, în care El Însuşi era.
De acum în acolo Dumnezeu nu mai era cunoscut numai ca Iehova sau „Iehova-Elohim”, ca în
Israel, ci ca Dumnezeu şi Tată alor Săi, aşa cum El este Dumnezeu şi Tată al Domnului nostru
Isus Hristos. Găsim astfel în epistole, că toate binecuvântările dăruite şi asigurate nouă în Hristos
sunt prezentate în această relaţie dublă. (Citim de exemplu 2 Corinteni 1,2-3; Efeseni 1,2-3; 1
Petru 1,3)
În acest sens şi cu aceste adevăruri se încheie evanghelia după Ioan6. Ea începe cu prezentarea
Cuvântului, care era la Dumnezeu şi care era Dumnezeu, şi care în acelaşi timp ca Fiu veşnic al
lui Dumnezeu era Revelatorul sau Revelarea Tatălui; şi ea se încheie cu aceea, că Isus în
dragostea Lui nespus de mare şi în grija Lui, pe baza morţii şi învierii Sale, introduce pe ucenicii
Săi în propria Lui poziţie şi relaţie cu Dumnezeul Său şi Tatăl Său. Ei încă nu puteau să intre
imediat şi pe deplin în savurarea acestei poziţii şi binecuvântări - aceasta a avut loc abia la
coborârea Duhului Sfânt şi intrarea Lui în inimile lor – dar El le-a dobândit această poziţie şi
binecuvântare şi i-a adus în ele. Aceasta era roada lucrării Sale de răscumpărare minunate, care
acum era terminată. Preamărit să-I fie Numele!

6

Capitolul 21 poate fi privit ca o anexă. El arată simbolic spre timpul Împărăţiei de o mie de ani, precum şi spre
hrănirea turmei până atunci şi la slujba lui Ioan, care va dura până la venirea Domnului. Capitolul 20 constituie
încheierea propriu-zisă a părţii istorice a evangheliei.
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