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1 Ioan – capitolul 2 

 

1 Ioan 2, 1-2 

 
   Aceste dou� versete apar�in de fapt ca o completare necesar� la capitolul 1. Cu toate c� versetul 
3 începe cu cuvântul de leg�tur� »�i«, acolo începe totu�i o sec�iune nou�. Ea trateaz� aspectul 
deosebit de important �i practic al adev�rului pe care l-am înv��at în capitolul 1, ca s� p�zeasc� 
sufletele de autoîn�elare �i de r�t�cire. Dar s� ne ocup�m mai întâi cu primele dou� versete. Ele 
ne ofer� o tem� bogat� pentru studiul Cuvântului �i medita�ie pentru sufletele noastre. 
   A�a cum am v�zut, capitolul 1 const� din dou� p�r�i. Vedem dragostea Tat�lui în Fiul întrupat, 
care f�r� nici un motiv exterior (în afar� de p�catele noastre) se revars� din harul divin. For�a 
motrice a naturii Sale este dragostea, cur��ia naturii Sale este prezentat� prin cuvântul expresiv 
lumin�. Nici un alt cuvânt nu i s-a p�rut Duhului Sfânt mai potrivit pentru înv���tura noastr� �i 
pentru capacitatea noastr� de în�elegere. Nici un alt element nu se împotrive�te stric�ciuni mai 
mult decât lumina, care în sine îns��i este pe deplin curat�; în orice caz a�a este lumina naturii lui 
Dumnezeu. Aceast� natur� a Sa este, potrivit cu hot�rârea de har a lui Dumnezeu, partea pe care 
am primit-o noi ca cre�tini. �i aceast� comunicare a trebuit apostolul, condus de Duhul Sfânt, s-o 
fac� credincio�ilor, atunci când Adunarea la exterior era deja în dec�dere. C� aceast� dec�dere a 
început deja atunci o dovede�te scrisoarea de fa��. Forma cea mai rea a r�ului în cre�tinism se 
arat� prin „anticrist”, �i atunci erau deja »mul�i anticri�ti«. Ast�zi sunt �i mai mul�i! Dumnezeu a 
avut grij�, ca cel pu�in germenele r�ului cel mai înver�unat s� fie clar dat pe fa��, înainte ca 
ultimul apostol s� fi scris partea lui din Noul Testament. Prin aceasta posed�m o sentin�� divin� 
cu privire la r�ul care î�i croia drumul �i la pericolele legate de aceasta. El nu a l�sat evaluarea 
situa�iei numai pe seama capacit��ii noastre de judecat� spiritual�, cu toate c� desigur aceasta 
este necesar, dac� vrem s� avem foloase din Cuvântul lui Dumnezeu. Cu privire la aceast� tem� 
posed�m a�adar autoritatea divin� tip�rit� în Cuvântul S�u. Noi nu suntem dependen�i de 
concluziile �i de argument�rile omene�ti, sau de experien�ele credincio�ilor, ci ne putem sprijini 
pe autoritatea divin�, care inspir� încredere con�tiin�ei oric�rui copil al lui Dumnezeu. Deoarece 
toate aceste lucruri rele vor ap�rea, Dumnezeu în în�elepciunea Lui a avut grij�, ca �i cea mai rea 
form� a r�ului s� existe deja atunci, a�a c� El a putut s-o arate �i s-o condamne în Cuvântul S�u 
spre binele copiilor S�i. 
   De aceea aceast� epistol� poart� un caracter deosebit. Ea nu se refer�, ca cea de-a doua epistol� 
adresat� Tesalonicenilor, la un moment din viitor, care înc� nu sosise, dar care va veni înainte ca 
s� vin� ziua Domnului, la timpul »dec�derii«. Expresia dec�dere exprim�, c� oamenii se vor 
desolidariza complet de cre�tinism. Aceasta va avea loc irevocabil. Un factor r�u în aceast� 
direc�ie este teologia critic� modern�. Ea preg�te�te pe oameni pentru necredin�a f�r� rezerve, 
total�, deposedat� de orice masc�. Unde este con�tien�a responsabilit��ii demnitarilor spirituali, 
care pe baza pozi�iei lor ar trebui s� p�streze autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu? Se 
submineaz� fundamentele, din care se scot avantaje �i onoruri p�mânte�ti, cu toate c� s-ar putea 
�i ar trebui s� se recunoasc� lucrarea de distrugere proprie. Dar dec�derea îns��i este în viitor. 
Anticri�tii erau deja prezen�i, c�ci era deja »ultima or�«. Caracteristica ultimei ore este prezen�a 
»multor anticri�ti«. Ei sunt premerg�torii anticristului, �i în aceasta vedem, c� r�ul nu este numai 
în viitor. 
   În versetele de fa�� este vorba de r�ul sub o form� general�. Din p�cate trebuie s� �inem seama 
de el la to�i cre�tinii cu numele. Carnea (firea p�mânteasc�) este du�m�nie fa�� de Dumnezeu. Ea 
este un pericol actual �i permanent, deoarece ea ofer� du�manului un punct de leg�tur�, �i 
anume, nu numai la aceia care cunosc numai firea p�mânteasc�, ci �i la aceia care umbl� în 
teritoriul Duhului, dar care mai poart� în ei carnea. Se spune ce-i drept clar despre ei, c� nu mai 
sunt în carne, adic�, prin credin�a în Hristos au fost elibera�i de carne (de firea p�mânteasc�). Ei 
au primit o alt� natur�, cu totul nou�, �i nu sunt l�sa�i neputincio�i naturii vechi. Oric�rui 
credincios îi st� la dispozi�ie puterea necesar�, în Duhul Sfânt, ca s� r�mân� p�zit fa�� de p�cat.  
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   Noi �tim foarte bine, c� noi mai putem p�c�tui �i c� noi to�i deseori ne poticnim. Dar aceasta 
este vina noastr� proprie. De aceea credinciosul trebuie s� fie gata – a� dori s� spun, fericit – s� 
îndrept��easc� pe Dumnezeu �i s� se condamne pe sine. Aceasta este ce-i drept umilire, dar nu 
am primit noi totdeauna binecuvântare mare din lucrurile care ne-au umilit? Orice exerci�iu de 
felul acesta, oricât de trist, dureros �i nedrept ar putea s� par�, prin harul lui Dumnezeu se 
dovede�te totdeauna a fi spre bine, dac� îl primim de la El. »�tim c� toate lucrurile lucreaz� 
împreun� spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, �i anume, spre binele celor ce sunt chema�i 
dup� planul S�u« (Romani 8, 28). �i deoarece �tim c� orice dar bun �i orice cadou des�vâr�it 
vine de la Tat�l luminilor, noi nu suntem scuzabili, dac� nu suntem corespunz�tori Lui; c�ci noi 
suntem copiii Lui �i suntem chema�i s� ar�t�m caracterul familiei lui Dumnezeu. 
   În felul acesta este de în�eles, c� apostolul descrie în a doua parte a capitolului întâi punctul 
minunat de plecare al credinciosului. C�ci versetul 7, de multe ori în�eles gre�it, se refer� cu 
adev�rat la pozi�ia credinciosului, �i nu la faptele �i umblarea lui, a�a cum deseori s-a presupus. 
El prezint� caracteristicile umbl�rii noastre normale, c�ci noi posed�m via�a ve�nic�. Aceast� 
via�� are atât protec�ia ei enorm�, cât �i baza pentru o înviorare f�r� margini, în jertfa lui Hristos. 
Astfel cuvintele: »dar dac� umbl�m în lumin�« sunt o caracterizare abstract� a cre�tinului 
adev�rat. Ea este suficient� pentru a ar�ta absurditatea unei alte interpret�ri a acestui verset. Nu 
este vorba de un anumit moment sau de o anumit� fapt� în umblarea credinciosului, ci de 
caracterul s�u potrivit cu voia lui Dumnezeu. Exact aceasta arat� cu bucurie apostolul în 
scrisoarea sa �i o aplic� mereu la noi. »Dar dac� umbl�m în lumin�«, aceasta înseamn� în 
realitate, dac� suntem cre�tini, dac� am v�zut lumina vie�ii, dac� urm�m pe Hristos. Domnul 
spune: »Cine M� urmeaz�, acela nu va umbla în întuneric« (Ioan 8, 12). Vrea Domnul s� spun� 
prin aceasta, c� aceasta este valabil numai pentru anumi�i sfin�i? Nu, El asigur�, c� este valabil 
pentru oricine, care Îl urmeaz�: »acela nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vie�ii«. Acesta 
este un privilegiu mare, care se bazeaz� numai pe harul lui Dumnezeu �i nicidecum pe 
credincio�ia noastr�. Este rezultatul exclusiv al bun�t��ii inegalabile a lui Dumnezeu, c� noi ca 
credincio�i avem a face direct cu El, a�a cum este El. Nu în întuneric, ci numai în lumin� putem 
recunoa�te pe Dumnezeu, a�a cum este El. În aceast� lumin� noi posed�m nu numai via�a 
ve�nic�, ci �i umbl�m în mod corespunz�tor în lumin�, �i nu mai umbl�m în întuneric, ca un 
p�gân. Omul dec�zut umbl� în mod necesar în întuneric, deoarece el nu cunoa�te pe Dumnezeu. 
Credinciosul îns� umbl� în lumin�, deoarece el cunoa�te pe Dumnezeu �i pe Hristos, Lumina 
vie�ii. Aceast� lumin� a vie�ii nu este o raz� slab�, trec�toare, ci este Lumina des�vâr�it�, 
neschimb�toare. »Lumina adev�rat� lumineaz� deja«, ea lumineaz� pe cre�tin, da, p�trunde pân� 
în inima lui. Apostolul Pavel o nume�te chiar »lumina (textual: str�lucirea) slavei«, deoarece el 
se preocup� cu Hristos în�l�at în cer. Aici avem a face mai mult cu lumina vie�ii în Hristos, cu 
lumina adev�rat� a naturii divine. Când ne-am întors la Domnul �i ne-am odihnit pe lucrarea de 
mântuire, nu am fost du�i înc� în cer, dar am fost du�i la Dumnezeu (1 Petru 3, 18). Dar 
Dumnezeu nu este întuneric, ci »Lumin�, �i în El nu este deloc întuneric«. În aceast� lumin� 
umbl�m noi. 
   Unii confund� umblarea în lumin� cu umblarea corespunz�tor acestei lumini. Dar aceasta este 
un cu totul alt aspect. C�ci dac� zicem: „Noi umbl�m în concordan�� cu lumina”, atunci aceasta 
se refer� la umblarea noastr� practic�. Dar dac� se spune: „Noi umbl�m în lumin�”, aceasta 
arat�, unde am fost adu�i noi prin Domnul nostru Isus Hristos, �i anume la Dumnezeu. Noi 
umbl�m în aceast� lumin� începând din acel moment �i pân� când vom fi la El, când lumina va 
str�luci des�vâr�it, nestingherit�. Aici mai avem a face cu tot felul de nereu�ite, obstacole �i 
pericole din partea firii p�mânte�ti, a lumii, a lui Satana. Prin credin�� îns� umbl�m deja acum în 
lumina prezen�ei lui Dumnezeu. 
   Du�manul are, a�a cum s-ar putea spune, o ur� personal� �i cu totul deosebit� fa�� de Fiul lui 
Dumnezeu, Domnul Isus. Satana a urât desigur �i pe om, chiar de la început, în timp ce 
Dumnezeu avea sentimente de îndurare, pline de bun�voin�� fa�� de om. Era hot�rârea lui 
Dumnezeu, ca Fiul s� devin� Om. Dar �i omul ca atare a fost subiectul intereselor lui Dumnezeu. 
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El era numai o creatur� f�cut� din praf, pân� în momentul când Dumnezeu i-a suflat în n�ri 
suflare de via��. Numai omul, ca �i cap al crea�iei p�mânte�ti, a primit suflarea de via�� în acest 
chip minunat. Celelalte creaturi au fost chemate la via��, f�r� s� primeasc� aceast� suflare de 
via��; din cauza aceasta via�a lor se termin� odat� cu moartea. Dar nu a�a este cu omul. Este 
adev�rat, odat� cu moartea se reîntoarce în ��rân�, dar ce se întâmpl� cu suflarea lui Dumnezeu? 
Ea constituie fundamentul nemuririi sufletului. Nu m� refer acum la via�a nou� a credinciosului, 
ci la sufletul, pe care îl posed� orice om. Dac� cineva t�g�duie�te nemurirea sufletului, acela este 
în privin�a aceasta un necredincios, c�ci prin aceasta el a�eaz� sufletul omului pe aceea�i treapt� 
cu sufletul unui câine. Poate s� existe o jignire mai mare a lui Dumnezeu �i totodat� o dovad� de 
necredin��, dac� �inem seama de ce a f�cut El omului �i pentru om? Nici o alt� fiin�� nu a fost 
creat� dup� chipul �i asem�narea lui Dumnezeu. Cu atât mai mare este necredin�a �i 
nerecuno�tin�a celor care dispre�uiesc în felul acesta pe Dumnezeu �i Cuvântul S�u – pe 
Dumnezeu, Cel care a dovedit a�a de mult� bun�tate �i credincio�ie fa�� de capul crea�iei! Omul 
a fost creat s� st�pâneasc�. O asemenea pozi�ie nu o au nici m�car îngerii; ei to�i sunt slujitori. 
Nici un înger nu va purta niciodat� vreo cunun�, sau va sta pe vreun scaun de domnie (orice ar 
putea afirma poe�ii �i teologii în privin�a aceasta). Dar sfin�ii vor domni cu certitudine împreun� 
cu Hristos. 
   Prin urmare, chiar de la crearea omului exist� ceva deosebit de sublim. Inten�ia Satanei este s�-
l fac� pe om s� devin� o fiin�� care tr�ie�te numai pentru prezent. El s�-�i închid� ochii pentru tot 
ce este cu privire la viitor �i s� ignoreze Cuvântul lui Dumnezeu �i judecata anun�at� prin 
Cuvânt. În zilele noastre sunt multe forme de necredin��. Putem pe drept spune, c� prima treapt� 
a necredin�ei const� în t�g�duirea Bibliei ca Cuvânt al lui Dumnezeu, sau în respingerea 
m�rturiei ei despre Hristos, cuprins� în mesajul Evangheliei. În pasul urm�tor se pune via�a 
sufletului nemuritor al omului pe aceea�i treapt� cu al animalelor, �i prin aceasta se t�g�duie�te 
cerul �i iadul. În felul acesta se p�trunde tot mai adânc în abisurile întunecate ale necredin�ei. Dar 
totdeauna exist� îns� pericolul arogan�ei, c�ci firea p�mânteasc� este înclinat� s� abuzeze de 
toate, cel mai mult îns� s� denatureze harul. Chiar �i acolo unde este prezent� natura nou�, 
credinciosul este �inut pe drumul cel drept numai atunci când el în dependen�� de Dumnezeu se 
sprijin� prin credin�� pe lucrarea lui Hristos. 
   Pe de alt� parte Dumnezeu Însu�i ac�ioneaz� direct. Dac� lumina este caracterul moral al lui 
Dumnezeu, dragostea este energia Fiin�ei Sale, care se arat� în simpatie �i compasiune adânc�. 
   În sens abstract, numai dragostea se poate ar�ta în felul acesta. F�r� îndoial�, dragostea poate fi 
u�or abuziv folosit�. Noi ne-am folosi nu numai ocazional abuziv de ea, ci o vom folosi pentru 
lucruri mult mai rele, dac� Dumnezeu S-ar fi descoperit în Hristos numai ca via�� �i lumin�, �i nu 
s-ar fi descoperit �i ca dragoste. Din aceast� dragoste a murit Mântuitorul �i �i-a v�rsat sângele 
pentru noi, ca s� ne fac� mai albi decât z�pada în ochii lui Dumnezeu. El, Cel sfânt �i neprih�nit, 
este �i Ap�r�torul nostru la Tat�l. 
   Vedem c� apostolul nu descrie natura lui Dumnezeu, a�a cum a f�cut în partea a doua a 
primului capitol, ci caracterul lui ca Tat�, aceast� denumire plin� de har în rela�ia Sa cu cre�tinul. 
Harul, pe care Dumnezeu îl dovede�te cre�tinului, este harul cel mai mare, pe care Dumnezeu l-a 
ar�tat vreodat�, sau îl va ar�ta. Cuvântul S�u este acum complet. Dumnezeu nu va mai da noi 
descoperiri, omul nu mai are de a�teptat alte descoperiri. Dumnezeu a f�cut ultima �i cea mai 
important� comunicare a Sa; în afar� de aceasta Duhul Sfânt este acum prezent, ca s� ne dea în 
Fiul S�u puterea de care avem nevoie. Noi nu trebuie s� mergem la Ierusalim, la Samaria sau la 
Roma, ca s� afl�m însemn�tatea Cuvântului lui Dumnezeu. Sfânta Scriptur� este singurul 
fundament �i etalon al adev�rului, �i Duhul Sfânt locuie�te în fiecare cre�tin, cu scopul precis, de 
a-l conduce în tot adev�rul. 
   Aceasta are ca premis� îns� o stare corespunz�toare a sufletului. În prima parte a capitolului 1 
g�sim p�rt��ia, prezentat� ca lucrul cel mai înalt �i binecuvântat. P�rt��ia cre�tin� înseamn�, s� ai 
parte în orice privin�� de gândurile �i sentimentele Tat�lui, de lucrarea Sa �i de planurile Sale, 
care toate au ca �int� pe Acela care a devenit subiectul credin�ei noastre. Noi le g�sim personal în 
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Cuvântul devenit Trup, precum �i în Cuvântul scris, �i noi le putem avea prin credin��. Vom 
recunoa�te atunci, c� lucrarea lui Dumnezeu în Hristos pentru noi a fost preocuparea inimii Sale 
deja înainte ca El s� fi f�cut ceva. El ne-a descoperit-o în Fiul S�u �i prin Duhul Sfânt ne-a f�cut-
o cunoscut. Noi am primit ce este cel mai bun, ce Dumnezeu ne putea da. Ne-a fost f�cut� 
cunoscut �i pl�cerea Lui proprie pentru Fiul, pe care a avut-o din ve�nicie. C�ci atunci când El a 
spus: »Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi g�sesc toat� pl�cerea«, nu este aceast� sentin�� 
mai m�rea�� decât dac� El ar fi zis: „în care voi s� v� g�si�i pl�cerea”? Chiar �i aceasta ar trebui 
s-o vedem ca un mare har. Dumnezeu vrea îns� s� ne fac� parte de bucuria cea mai mare a inimii 
Lui. C�ci pl�cerea Lui este concentrat� asupra Domnului Isus, �i aceasta cu atât mai mult, 
deoarece Fiul S-a coborât, ca s� ia chip de Om �i s� fie n�scut de o femeie. Acest fapt a fost 
necesar pentru mântuirea �i binecuvântarea noastr� tot atât de mult cât a fost �i faptul, c� El este 
în acela�i timp �i Dumnezeu din ve�nicie. F�r� întruparea Fiului lui Dumnezeu nu era posibil� 
nici o leg�tur� între Dumnezeu �i om. �i cât de mult a fost glorificat Dumnezeu în aceast� 
întrupare! 
   Domnul Isus a venit pe p�mânt nu numai ca s� moar�. Aceasta are într-adev�r pentru noi cea 
mai mare însemn�tate, c�ci prin aceasta am fost salva�i din suferin�a p�catului �i de toate 
urm�rile naturii noastre stricate. Dar ca s� savurezi pe Dumnezeu Însu�i, a�a cum este El, s� ai 
p�rt��ie cu Tat�l �i cu Fiul S�u Isus Hristos, este un privilegiu, care din p�cate ast�zi este 
necunoscut de mul�i cre�tini, cu toate c� el este partea noastr� cea mai frumoas� �i cea mai înalt�. 
Nu este aceasta o lips� de deplâns? Se crede, c� este suficient s� fi mântuit, sau numai s� speri cu 
smerenie, c� odat� vei fi mântuit. Acesta este un punct de vedere egoist  �i greu de înl�turat al 
calvini�tilor. Ei spun: „Important este, c� eu sunt mântuit! A fi sau a nu fi ales, aceasta este prima 
întrebare decisiv�!” Aici totul se învârte în jurul eului propriu. Pentru Dumnezeu este numai 
primul pas, c� omul crede în Domnul Isus. Atunci inima, prin puterea Duhului, se poate deschide 
pe deplin pentru Tat�l �i pentru Fiul, �i se poate l�rgi nu numai pentru to�i credincio�ii, ci �i 
pentru to�i p�c�to�ii, pentru ca �i ei s� cread� �i s� fie mântui�i. 
   Nu, siguran�a mea proprie nu este lucrul cel mai important. Oricât ar fi de binecuvântat, s� fii 
mântuit, mântuirea mea proprie este numai o parte neînsemnat� din ceea ce înseamn� 
cre�tinismul, �i cu cât mai pu�in cu privire la slava lui Dumnezeu! Mântuirea prin primirea 
Mântuitorului este într-adev�r cea mai important� premis� la începutul drumului oric�rui 
credincios. Ea dovede�te c� el nu a putut s� dovedeasc� nici un merit, ca s� primeasc� vreo 
binecuvântare. Ea este darul liber �i des�vâr�it al lui Dumnezeu. Dar ce ar putea s� ne fac� 
bucurie mai mare, decât a avea parte de dragostea Sa �i de pl�cerea pe care El �i-o g�se�te în 
Fiul dragostei Sale? Ce s-ar putea afla chiar în cer, care s� dep��easc� aceast� bucurie? Acolo va 
fi înl�turat orice r�u �i slava va umple totul. Dar nici acolo nu va fi ceva mai înalt, decât p�rt��ia 
cu Tat�l �i cu Fiul S�u Isus Hristos. Este total de neîn�eles, c� un cre�tin afirm� într-o scriere a 
sa, c� în cer noi nu vom avea nici un fel de p�rt��ie. Desigur, el nu s-a gândit la o p�rt��ie 
„bisericeasc�”; aceasta ar fi f�r� sens, oricât de valoroas� ar fi ea pe p�mânt. Nu, el neag� orice 
fel de p�rt��ie în cer. Lucrul minunat în p�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul este, c� noi putem savura 
p�rt��ia deja aici pe p�mânt. Este numai unul din dovezile covâr�itoare ale harului lui 
Dumnezeu, c� noi deja acum prin puterea Duhului Sfânt am fost f�cu�i capabili s-o savur�m. 
   Oricât de binecuvântat� ar fi p�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul, din p�cate ea poate fi u�or întrerupt�. 
Deja un singur gând nebun, un cuvânt necugetat, este suficient s-o întrerup�. C�ci cum ar putea 
Tat�l �i Fiul s� aib� p�rt��ie cu p�catul? De aceea noi trebuie s� fim restabili�i. Din acest motiv 
g�sim aici completarea plin� de har: »Copiii mei, v� scriu acestea, ca s� nu p�c�tui�i« (versetul 
1). Apostolul nu se teme c� ei ar putea s�-�i piard� mântuirea. În aceast� privin�� au deplin� 
dreptate �i calvini�tii, care în rest sunt aspri �i f�r� inim�. Via�a ve�nic� înseamn� via�� ve�nic�, 
�i nimic mai pu�in. Dar totodat� înseamn� mult mai mult, decât se în�elege în mod obi�nuit prin 
aceste dou� cuvinte. Importan�a lor este mult mai adânc� decât au în�eles-o mul�i credincio�i, �i 
chiar mul�i martiri. Este clar, c� denumirea »via�� ve�nic�«, privit� chiar superficial, include mai 
mult decât numai mântuirea noastr� �i a�ezarea noastr� în siguran��. Îns� noi �tim, c� sunt 
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cre�tini vii, care nici m�car nu confirm� aceast� parte a vie�ii ve�nice. Nimic nu este prea 
prostesc, sau chiar împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, care s� nu-�i g�seasc� infiltrarea în 
cercurile cre�tine, f�când excep�ie de adev�rul de baz� cu privire la Hristos Însu�i. Dar 
Dumnezeu vegheaz� asupra inimii, gândurilor �i cuvintelor copiilor S�i, �i de aceea El a trebuit 
aici s� împiedice orice abuzare de harul S�u incomparabil, orice subapreciere a Persoanei Sale 
demne de adorare. 
   P�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul S�u, care se bazeaz� pe via�a ve�nic� în Hristos, ne face potrivi�i 
pentru lumin� �i ne face capabili pentru umblarea în lumin�. Dumnezeu în harul S�u ne ofer� nu  
numai pricepere pentru umblarea noastr�, ci �i pace �i bucurie deplin�. Dar cât de mul�i copii ai 
lui Dumnezeu nu �tiu nimic despre faptul c� ei au deja acum dreptul la aceste privilegii, deoarece 
aceasta este corespunz�tor gândurilor Tat�lui cu privire la ei! În via�a lor zilnic� de cre�tini sunt 
departe de »bucuria deplin�«, care este numit� nu numai aici, ci este m�rturisit� �i tr�it� �i de 
apostolul Pavel. 
   S� studiem epistola c�tre Filipeni, „epistola experien�elor”, care este plin� de o bucurie care se 
revars�, ca niciuna din epistole. Apostolul însu�i a fost plin de bucurie �i voia s-o g�seasc� �i în 
inima Filipenilor, pe care îi iubea în aceia�i m�sur� cum �i ei îl iubeau. Se poate spune, c� el a 
continuat lucrarea în Filipi la miezul nop�ii într-o temni��, aflându-se sub mari batjocuri din 
partea oamenilor. Maltrat�ri �i ocar� au fost partea lui �i a înso�itorului s�u Sila. Dar în nici un alt 
loc, ca aici, lucrarea Evangheliei nu a început cu a�a cânt�ri de triumf înaintea lui Dumnezeu în 
mijlocul necazului �i durerii. Nu numai cei care erau întemni�a�i împreun� cu ei îi ascultau, dup� 
cum ne este spus, ci �i Dumnezeu i-a auzit; �i El a r�spuns cu un cutremur de p�mânt, care, a�a 
cum putem presupune, de când exist� p�mântul nu a mai fost un a�a cutremur. Efectele acestui 
cutremur au avut urm�ri f�r� seam�n: toate leg�turile s-au desf�cut, �i cu toate acestea n-a fugit 
niciunul din întemni�a�i, �i nimeni n-a fost omorât, sau r�nit. Pentru temnicer a fost o trezire 
minunat�. El a auzit nu numai c� to�i întemni�a�ii lui erau în siguran��, el a aflat ceva de neuitat: 
pe Mântuitorul, care prin harul lui Dumnezeu l-a mântuit. Cu siguran�� a fost un om aspru, dur �i 
care nu �inea seama de nimic, a�a cum erau unii paznici ai temni�elor, în mod deosebit din timpul 
acela, dar acum a devenit o dovad� puternic� a îndur�rii divine. El era o m�rturie a r�spunsului 
lui Dumnezeu la abuzul de autoritate, dar totodat� �i al perseveren�ei cu credin�� a robilor Lui, 
care în temni�� Îi cântau cânt�ri de laud�. De acolo s-au în�l�at spre El cânt�rile de laud�, care, cu 
toate loviturile multe primite, r�sunau cu bucurie spre slava Sa, pl�cut pentru urechile Sale. Dac� 
noi, în împrejur�rile noastre normale, putem s� savur�m în lini�te �i pace harul �i adev�rul lui 
Dumnezeu, ar trebui ca în orice moment prin Duhul s� se înal�e spre Dumnezeu cânt�rile noastre. 
Aceasta nu înseamn� c� cre�tinii trebuie s� cânte tot timpul, ci c� tot timpul din inimile lor 
trebuie s� se înal�e laud� �i mul�umire. Ar fi cu siguran�� a�a, dac� to�i credincio�ii ar poseda �i 
ar savura binecuvânt�rile d�ruite lor în Hristos, a�a cum sunt ele descoperite în Cuvântul lui 
Dumnezeu, libere de orice întunecare a adev�rului prin lipsa de credin��. 
   Capitolul 2 începe cu un apel mi�c�tor adresat încrederii pline dragoste a acelora pe care 
apostolul îi nume�te aici »copii mei iubi�i«. Pân� acum nu a folosit o vorbire a�a plin� de 
dragoste; dar acum o folose�te. Aici nu se mai spune: »v� scriem«, ca expresie potrivit� m�rturiei 
comune din capitolul 1, ci: »V� scriu acestea«. El devine aici foarte personal în cuvintele sale. 
Apostolul a scris la fiecare în parte, �i la to�i împreun�, a�a cum Dumnezeu l-a c�l�uzit, dar �i 
foarte personal din partea sa. Cu siguran��, el a fost tot a�a de inspirat în primul capitol s� 
foloseasc� expresia »v� scriem«, ca �i atunci când folose�te expresia »v� scriu« în capitolul 2. În 
primul capitol este vorba de ceea ce prin harul lui Dumnezeu m�rturiseau martorii ale�i �i despre 
ceea ce trebuia savurat pe deplin de to�i credincio�ii. Dac� ei puteau la miezul nop�ii s� cânte 
cânt�ri de laud� lui Dumnezeu, atunci cu siguran�� ei Îi vor aduce cânt�ri de laud� �i la lumina de 
la miezul zilei. Dar aici apostolul roste�te o aten�ionare serioas�: »V� scriu acestea, ca s� nu 
p�c�tui�i.« Cine ar fi putut s� se mire, c� aceast� aten�ionare era rostit� acum personal? P�catul 
este totdeauna o chestiune serioas�; când îns� un credincios p�c�tuie�te, Domnul este dezonorat 
în mod deosebit. Dac� noi cunoa�tem Evanghelia, atunci ar trebui s� �tim, c� via�a ve�nic� exist� 
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în continuare, �i atunci când timpul va înceta. Cre�tinul posed� via�a ve�nic�; este via�a lui 
Hristos, care i-a fost dat� deja acum. Tot a�a, el nu posed�, ca poporul Israel la ie�irea din Egipt 
sub c�l�uzirea lui Moise, o mântuire temporal�, ci una ve�nic� (Evrei 9, 12). A�a cum sunt toate 
privilegiile noastre cre�tine, tot a�a �i mântuirea noastr� este ve�nic�. Aici în 1 Ioan 2, 1 nu este 
vorba, c� în aceast� privin�� nou� trebuie s� ne fie team�, a�a cum putea un israelit s� se team�. 
Ca unii care trebuie s� reveleze via�a �i caracterul lui Hristos, harul ne face s� sim�im profund, ce 
dezonoreaz� Numele lui Hristos �i ce întristeaz� pe Duhul Sfânt, prin care am fost pecetlui�i 
pentru ziua mântuirii. Dar este vorba de mai mult, c�ci �i Tat�l este amintit aici. Noi nu am 
devenit numai p�rta�i ai naturii dumnezeie�ti, ci noi st�m �i într-o rela�ie de filia�iune cu Tat�l. 
   Ne putem probabil imagina, cât de mare trebuie s� fie durerea unui orfan, care nu a cunoscut 
niciodat� pe p�rin�ii lui, atunci când vede ce rela�ii leag� pe al�i copii de p�rin�ii lor. Ce mare gol 
trebuie s� simt� acest copil! În rela�ia noastr� cu Dumnezeu ca Tat� al nostru nu exist� nici un 
motiv pentru astfel de sentimente. Noi nu numai c� prin har am primit natura divin�, care r�mâne 
partea noastr� în toate încerc�rile �i greut��ile, ci pozi�ia noastr� în Hristos de copii ai Tat�lui S�u 
�i al nostru r�mâne de nezdruncinat. Ce este p�cat în ochii S�i? Nimic altceva decât o lovitur� 
direct� împotriva Fiin�ei �i naturii lui Dumnezeu. Prin rela�ia noastr� intim� cu El jignirea adus� 
lui Dumnezeu devine �i mai mare. P�cat în adev�ratul lui caracter înseamn� c� cineva ac�ioneaz� 
cu voia proprie împotriva voii lui Dumnezeu. Nu este vorba de înc�lcarea Legii sau de 
„nedreptate”, a�a cum traduce  Luther în 1 Ioan 3, 4. Ceea ce vrea apostolul s� spun� clar acolo 
este, c� p�catul este f�r�delege; aceasta este mult mai mult decât înc�lcarea Legii. Legea putea s� 
fie înc�lcat� din neaten�ie sau inten�ionat de un iudeu, prin aceea c� nu �inea seama de autoritatea 
lui Dumnezeu care st�tea înapoia Legii. »F�r�delegea« are dimpotriv� un caracter îngrozitor. 
F�r�delegea caracterizeaz� pe p�gânii care nu cunosc nici o Lege; ei sunt desemna�i ca 
»f�r�delege«. Pentru noi cre�tinii defini�ia p�catului este: »P�catul este f�r�delege«. O înc�lcare 
a Legii este totdeauna p�cat, dar reciproc nu se poate spune, c�ci p�catul are un în�eles mult mai 
vast. P�cat este f�r�delege, adic�, voin�� proprie neînfrânat�.  
   Dup� ce în capitolul întâi apostolul a descris p�rt��ia cu Dumnezeu �i cu Natura lui Dumnezeu, 
aten�ioneaz� acum cu toat� con�tien�a responsabilit��ii dragostei pe copiii s�i, ca s� nu 
p�c�tuiasc�. Dac� eu p�c�tuiesc, atunci via�a ve�nic� din mine nu este activ�; eu insult în modul 
cel mai grav dragostea Tat�lui �i a Fiului �i ac�ionez împotriva naturii morale a lui Dumnezeu. 
Aceasta este cu totul altceva decât o înc�lcare a Legii lui Moise, oricât de important� �i valoroas� 
ar fi aceast� Lege pentru oricine o cunoa�te. Porunca este sfânt�, dreapt� �i bun�. Noi îns�, chiar 
dac� mai înainte am fi fost iudei, acum am murit împreun� cu Hristos fa�� de Lege �i am fost 
pu�i pe un cu totul alt fundament. Noi st�m acum sub har, nu sub Lege. Aceasta este pozi�ia cea 
nou� a credinciosului, descoperit� dup� moartea �i învierea lui Hristos. Dar Satana este totdeauna 
la pând�, ca s� ne în�ele, s� dezonor�m pe Domnul. De aceea citim aici aten�ionarea scurt�, dar 
foarte important�: »V� scriu aceasta, ca s� nu p�c�tui�i«. Simplitatea acestor cuvinte �i adresarea 
plin� de dragoste: »copiii mei« scot în eviden�� �i mai mult seriozitatea lor. Dup� aceea se spune 
mai departe: »�i dac� cineva a p�c�tuit«; adic�, dac� un credincios, unul, care st� cu Dumnezeu 
în rela�ia descris� mai înainte �i are parte de natura Sa, p�c�tuie�te. Aici este vorba numai de o 
fapt� p�c�toas�; niciodat� nu se pleac� de la premisa c� un credincios tr�ie�te con�tient în p�cat. 
În Scriptur� nu g�sim nici o justificare �i nici o scuz� pentru o astfel de indiferen�� fa�� de 
poruncile lui Dumnezeu. Într-adev�r sunt suflete, care sunt adep�ii teoriei rele, c� în noi nu este 
nici un p�cat. Dar a�a cum am v�zut, ace�tia se în�eal� singuri, �i adev�rul nu este în ei. Cine 
neag�, c� noi am p�c�tuit, acela merge �i mai departe. Prin aceasta dovede�te, c� con�tiin�a lui 
este împietrit� �i îi lipse�te lumina divin�, care descopere via�a noastr� toat� tr�it� în egoism. Ce 
afirma�ie ar putea s� fie mai mult în contradic�ie cu m�rturia Cuvântului lui Dumnezeu cu privire 
la starea noastr�? 
   »�i dac� cineva a p�c�tuit – avem la Tat�l un Mijlocitor.« Nu ofer� aceste cuvinte o exprimare 
foarte frumoas� a unui adev�r mângâietor? Nu se spune „el are”, ci »noi avem un Mijlocitor«. 
Aceast� func�ie de mijlocitor a lui Hristos nu se limiteaz� numai s� înl�ture întristarea �i ru�inea 
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credinciosului c�zut, oricât de mare ar fi în sine aceast� binefacere. Cu toate c� aici este vorba de 
tratarea unei singure fapte p�c�toase, cuvântul »Mijlocitor« are un în�eles general mult mai mare. 
Deoarece este vorba de un credincios, Mijlocitorul trebuie drept urmare s� apere o dezonorare 
mult mai mare a lui Dumnezeu. Cât de mult L-a costat pe Domnul purtarea p�catului �i a 
p�catelor! Când El »a fost f�cut p�cat«, El a coborât în cele mai adânci adâncimi �i sub mâna lui 
Dumnezeu a suportat judecata asupra p�catului, pentru ca noi s� nu trebuiasc� s-o suport�m. 
»Dac� cineva a p�c�tuit – noi (adic�, to�i credincio�ii, care au devenit subiectul harului lui 
Dumnezeu) avem la Tat�l un Mijlocitor«. El umbl� acolo sus, ca s� rezolve nevoile noastre. 
Deoarece El este permanent acolo pentru noi, noi Îl avem permanent pentru noi. A�a cum noi 
avem mântuirea, prin sângele Lui iertarea p�catelor �i posed�m via�a ve�nic�, tot a�a avem în El 
nu mai pu�in decât un Mijlocitor la Tat�l. Harul lui Dumnezeu a îngrijit în acest chip minunat 
mai dinainte pentru noi. Cuvântul »Mijlocitor« (în limba greac�: paracletos) este aceea�i 
denumire pe care Ioan o folose�te în Evanghelia sa pentru Duhul Sfânt. Cuvântul »Mijlocitor« 
arat� totdeauna în Scriptur� spre cineva, care a fost chemat pentru noi, ca în chip des�vâr�it s� 
fac� pentru noi, ceea ce noi în�ine suntem incapabili s� facem. Chiar �i numai aceasta ne arat�, 
c� noi nu trebuie s� stabilim limite stricte în�elesului acestui cuvânt �i nu trebuie s�-l limit�m la 
preocuparea cu p�catul. El este totodat� �i Mângâietorul nostru �i îngrije�te de toate nevoile 
noastre. Cu toate c� mângâierea lui Dumnezeu este grij� plin� de har fa�� de noi, ar fi ciudat �i 
nicidecum potrivit, dac� un credincios, care a p�c�tuit, ar fi întâmpinat numai în felul acesta. 
Probabil c� firii p�mânte�ti a omului i-ar place ca p�catul s� fie amintit cât se poate mai pu�in, ca 
s� cru�e „sim��mintele fratelui nostru s�rman, care a c�zut, care cu adev�rat nu a putut face nimic 
s� evite aceast� c�dere”. Dar un suflet sincer va avea permanent dorin�a, ca rana s� fie cercetat� 
�i s� se mearg� pân� la r�d�cina r�ului viclean. El va sta înaintea lui Dumnezeu judecându-se 
singur, pentru c� el a fost încurcat într-un lucru foarte nedemn pentru Tat�l �i pentru Fiul, �i a 
întristat pe Duhul Sfânt. Dar deja înainte ca p�catul s� fie înf�ptuit, Isus Hristos, Cel Neprih�nit, 
a fost activ ca Mijlocitor la Tat�l; El nu se odihne�te nici dup� aceea, ci lucreaz�, pentru ca fapta 
a�a de trist� s� fie schimbat� în bine. El face aceasta nu în caracterul S�u de Dumnezeu. Aceasta 
ar fi necesar, dac� noi ne-am pierde locul nostru de cre�tin. Dar cu toate c� p�catul este a�a de 
umilitor, noi nu putem pierde pozi�ia noastr� primit� prin harul divin. Ne putem încrede, c� 
aceasta este pozi�ia noastr�, �i ea r�mâne a noastr�. Tocmai în momentele când prin nebunia 
proprie am c�zut în p�cat, avem nevoie în mod deosebit s� p�str�m înaintea ochilor no�tri pozi�ia 
noastr� de cre�tini. Cum am putea altfel s� ne umilim sincer �i adânc din cauza p�catului nostru, 
f�r� ca s� trebuiasc� s� ne pierdem n�dejdea? Cât de mult ar trebui s� ne umileasc� faptul, c� noi, 
subiecte ale binecuvânt�rilor �i îndur�rii inegalabile a Dumnezeului nostru ne-am încurcat în 
f�r�delege �i p�cat, am uitat dragostea �i sfin�enia Tat�lui nostru �i ne-am unit iar��i cu omul 
vechi, p�c�tos! 
   P�catul care locuie�te în noi este ca un animal s�lbatic, care trebuie �inut sub paz�, ca s� nu 
evadeze. El este du�manul nostru de moarte, pe care putem totu�i s�-l �inem sub sentin�a mor�ii, 
c�ci am fost f�cu�i capabili pentru aceasta, �i anume, sub singura moarte eficient�, a mor�ii lui 
Hristos precum �i a mor�ii noastre împreun� cu El. Dar dac� cu toate acestea c�dem, aceasta 
dovede�te nu numai lipsa de veghere personal�, ci �i de încredere practic� în Hristos, dovede�te 
lips� a activit��ii credin�ei noastre în ceea ce El a înf�ptuit la cruce pentru noi. Aceast� lucrare a 
fost înf�ptuit� nu numai pentru iertarea p�catelor, ci �i pentru condamnarea juridic� a p�catului 
din firea p�mânteasc� (carne) în El, a c�rui fire a fost des�vâr�it�. Dumnezeu a judecat p�catul în 
El, �i prin har aceast� judecat� ne este socotit� nou�; p�catul nu a fost iertat, ci a fost judecat. 
P�catele înf�ptuite trebuie iertate, dar p�catul care locuie�te în noi a fost judecat �i condamnat de 
Dumnezeu în Hristos, atunci când El a fost f�cut p�cat pentru noi. Judecata asupra p�catului a 
fost f�cut� asupra lui Hristos cel crucificat, pentru ca noi s� putem fi elibera�i în El. De aceasta 
aveam noi nevoie, �i prin har a devenit acum partea noastr� (Romani 8, 3). Dar noi trebuie s� fim 
permanent veghetori, pentru ca s� avem putere s� condamn�m carnea, acolo unde ea se arat� sau 
devine numai l�untric activ�, f�r� ca al�ii s-o poat� vedea. 
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   În textul nostru din Scriptur� este vorba îns� de p�catul înf�ptuit. Ce se întâmpl�, când un copil 
al lui Dumnezeu, eu sau tu, a p�c�tuit? Este în natura p�catului, c� el înainteaz� tot mai mult în 
r�u �i vrea s� ne fac� s� înf�ptuim p�cate �i mai mari. Aceasta ar avea loc a�a, dac� nu am avea 
la Tat�l un Mijlocitor. Activitatea Lui pentru noi face ca noi s� sim�im p�catul ca atare �i cu 
smerenie s�-l judec�m înaintea Tat�lui �i Dumnezeului nostru. S-ar putea s� par� foarte ciudat 
pentru unii cititori, c� nu se spune: „dac� cineva se c�ie�te”, ci: »dac� cineva a p�c�tuit, avem un 
Mijlocitor«.  Aceast� formulare s-ar potrivi foarte bine pentru o atitudine legalist�, care nu crede 
în har. C�ci nu ar fi mai bine, dac� s-ar spune: „Dac� cineva se c�ie�te, avem un Mijlocitor”? – 
Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune: »Dac� cineva a p�c�tuit«. Desigur, Dumnezeu ur��te p�catul 
cu o ur� divin�, dar El iube�te pe credincios, �i ca Tat� iube�te pe copilul S�u cu o dragoste care 
biruie toate greut��ile. �inta Sa este s� introduc� pe credincios în gândurile Lui proprii; el trebuie 
adus acolo, ca s� urasc� p�catul, a�a cum îl ur��te Dumnezeu. De aceea avem un Mijlocitor, �i 
anume, nu numai la Dumnezeu – ca �i cum prin p�cat am pierdut totul �i acum trebuie s� facem 
un început nou -, ci la Tat�l. Prin p�cat eu am dezonorat harul �i adev�rul S�u, �i El vrea s� m� 
conduc� acolo, ca eu s� condamn p�catul meu �i s� m� judec în mod corespunz�tor. Este 
Mijlocitorul de sus, care lucreaz� în mine aceasta. Pentru aceasta El folose�te un alt Mijlocitor de 
pe p�mânt, pe Duhul Sfânt. De aceea este clar, c� traducerea corect� a cuvântului parakletos este 
»Mijlocitor«, �i anume atât în Evanghelia dup� Ioan cu privire la Duhul Sfânt, cât �i cu privire la 
Domnul Isus, în activitatea Sa la Tat�l. Expresia »Mijlocitor« arat�, c� cineva face pentru noi tot 
ceea ce noi nu suntem în stare s� facem, pân� la cazul extrem al alunec�rii în p�cat. Un în�eles 
asem�n�tor (atât cât un exemplu slab din lume poate s� exemplifice aceasta) are cuvântul 
„patron” de la romanii de la începuturile epocii istorice. În timpul acela egoismul, luxul �i 
dec�derea moral� nu aveau a�a propor�ii ca în timpurile de mai târziu, �i pentru un popor p�gân 
ca ei, ei erau la un nivel moral ridicat. Membrii tribului �i cei apropia�i lor puteau merge la 
c�petenia lor, la „patron”, s�-i cear� ajutor. Prin faptul c� el era c�petenia lor, el era obligat s� 
intervin� personal �i activ pentru interesele apar�in�torilor tribului lui, care aveau nevoie de 
ajutorul lui. În orice caz, aceasta era teoria care st�tea la baza sistemului, chiar dac� în practic� 
nu se realiza pe deplin, a�a cum este totdeauna la oamenii lumii acesteia. Era principiul func�iei 
de mijlocitor, �i ceea ce era practicat de om cu foarte mare lipsuri, poate credinciosul s� g�seasc� 
des�vâr�it în Domnul Isus. �i nu numai în El, Mijlocitorul de la Tat�l, ci �i în Duhul Sfânt, care a 
fost trimis de Tat�l �i de Fiul, ca s� locuiasc� în noi ca Mijlocitor. O parte a activit��ii Lui este s� 
mijloceasc� pentru sfin�i potrivit cu voia lui Dumnezeu. Aceasta este o interven�ie permanent� a 
Duhului Sfânt pentru noi, a�a cum o g�sim prezentat� în Romani 8, 26-27, chiar dac� nu exact în 
acela�i fel cum este activitatea lui Hristos în cer (Romani 8, 34). Aceast� func�ie dubl� de 
mijlocitor divin corespunde în orice privin�� tuturor nevoilor noastre. Fie c� ne g�sim în greut��i, 
ispite sau necazuri, Duhul este permanent prezent pentru noi. Dac� suntem slabi �i ne�tiutori, 
Duhul vine în ajutorul nostru sub o form� oarecare, prin aceea c� El nu lucreaz� totdeauna direct 
în noi, ci câteodat� folose�te �i pe al�ii. Nu este aceast� activitate aduc�toare de fericire pentru 
noi? Potrivit gândurilor lui Dumnezeu, noi nu st�m nicidecum izola�i unii de al�ii. Prin puterea 
Duhului, noi, ca m�dulare ale Trupului lui Hristos, am fost f�cu�i �i m�dulare unii altora. Este 
voia lui Dumnezeu, ca noi s� ar�t�m aceasta pe p�mânt; dar în ce m�sur� facem noi aceasta? – În 
orice caz �tim, c� Mijlocitorul nostru din cer niciodat� nu d� gre�, tot a�a cum nici Mijlocitorul 
de aici de pe p�mânt. A�a ne încurajeaz� �i ne îngrije�te minunatul har al lui Dumnezeu, în chip 
dublu, ca s� ne men�in� credincio�i, oricât de mare ar fi sl�biciunea noastr�. Cum ar trebui noi s� 
fim dublu mul�umitori lui Dumnezeu pentru aceste dou� surse de ajutor, pe care El le pune 
înaintea ochilor no�tri prin Ioan în evanghelia sa, �i aici prin scrisoarea sa. 
   Între aceia care au tr�it pentru Numele Domnului Isus, au slujit �i au suferit, nu a existat un 
administrator mai mare al tainelor lui Dumnezeu, nici un lucr�tor mai puternic în Evanghelie �i 
în Adunare, ca apostolul Pavel. �i cu toate acestea prin scrierile lui nu ne sunt f�cute cunoscut 
toate adev�rurile. Apostolul Ioan ocup� un loc deosebit, pe care numai el putea s�-l ocupe sub 
c�l�uzirea Duhului Sfânt. Aceasta nu ne mir�, dac� ne gândim, cine s-a rezemat pe pieptul lui 
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Isus. Erau cauze �i motive ca s� i se ofere un privilegiu a�a de binecuvântat. Noi putem ast�zi s� 
primim binecuvântare prin acest ucenic, pe care Isus îl iubea, �i care a fost format �i preg�tit prin 
harul lui Dumnezeu pentru o lucrare, pe care el urma s-o fac� mul�i ani mai târziu, când 
Adunarea lui Dumnezeu se afla în cea mai mare strâmtorare, cum nu a fost mai înainte. Ast�zi 
avem parte de greut��i mult mai mari �i mai vaste în interiorul cre�tin�t��ii. Dar �i ast�zi avem pe 
Mijlocitorul credincios din cer �i pe »un alt Mijlocitor«, care este cu noi �i în noi. Credem noi 
sincer, simplu �i de nezdruncinat în aceste realit��i minunate? 
   Este important s� cunoa�tem diferen�a dintre func�ia de Mijlocitor �i func�ia de Preot a 
Domnului. Cu privire la credincio�i, Ioan nu prezint� niciodat� pe Domnul ca Preot. Ca 
Mijlocitor, Domnul ocup� o pozi�ie mult mai intim� fa�� de noi. Dar cu toate acestea preo�ia Lui 
este deosebit de important�. Ea se constat� în mod deosebit acolo unde era cel mai mult necesar, 
�i anume în Epistola c�tre Evrei, unde unii erau înc� adep�ii vechii preo�ii cu ceremonialurile ei. 
Aceast� înv���tur� deosebit de necesar� pentru cre�tinii dintre evrei este dat� în mod ciudat de 
apostolul Pavel. El nu era apostolul iudeilor, de aceea epistola poart� mai mult un caracter de 
înv���tur�, decât de autoritate apostolic�. Prin faptul c� apostolul Pavel nu-�i nume�te numele, el 
trece pe planul secund �i se bazeaz� în totul pe locuri din Scriptur� din Vechiul Testament, care 
sunt folosite cu o deosebit� m�iestrie. Dar aceast� m�iestrie i-a fost dat� de Duhul Sfânt pentru 
acest scop deosebit. El a fost f�r� îndoial� o unealt� binecuvântat� în lucrarea pentru Domnul, 
Marele Preot din cer, în timp ce Ioan a avut privilegiul s� prezinte pozi�ia intim� a Domnului ca 
Mijlocitor pentru ai S�i. Este relativ simplu s� se recunoasc� diferen�a dintre aceste dou� 
Epistole, Epistola c�tre Evrei �i Epistola lui Ioan, cu care ne ocup�m, c�ci adev�rul specific, pe 
care l-am scos în eviden��, nu este amintit numai într-un singur loc, ci se întâlne�te pe tot 
parcursul Epistolei. Epistola c�tre Evrei trateaz� apropierea noastr� de Dumnezeu, accesul în 
Locul Preasfânt al S�u. Aici nu este vorba de rela�ia noastr� cu Tat�l. Ce-i drept, în capitolul 12 
se aminte�te c� Dumnezeu vorbe�te celor credincio�i, ca fiilor S�i, �i c� El, ca Tat� al duhurilor, 
Î�i rezerv� dreptul de pedepsire al acelora care au adev�rata via��. Dar este corespunz�tor 
caracterului Epistolei, c� întotdeauna este numit numai »Dumnezeu«, de îndat� ce se face 
referire la credincio�i. De aceea este vorba de întrebarea, cum putem noi în starea noastr� de 
oameni s� ne apropiem de Dumnezeu în Locul Preasfânt. Drept urmare jertfa lui Hristos este 
prezentat� aici impresionant în caracterul ei arhisuficient, des�vâr�it. Se arat�, c� în contrast cu 
jertfele aduse în Israel ea poart� un caracter deosebit: ea este »jertfa adus� odat� pentru 
totdeauna«. Aceast� unicitate, care exclude orice gând cu privire la o folosire din nou a sângelui, 
este scoas� deosebit în eviden��. �i de ce? Sângele lui Hristos are o proprietate, pe care nu a 
posedat-o niciodat� un alt sânge, �i pe care nici nu o poate poseda. El putea s� înf�ptuiasc� o 
lucrare de isp��ire des�vâr�it�, �i de aceea »a fost adus� odat� pentru totdeauna«. Exact acest 
adev�r este ast�zi din p�cate rareori crezut pe deplin �i neîngr�dit. 
   Cu toate c� sistemele biserice�ti �i formele de denomina�iuni cre�tine se deosebesc între ele, 
totu�i toate, chiar �i protestan�ii, au ceva comun, sus�inând c� sângele lui Hristos trebuie mereu 
folosit. În fond este o reîntoarcere la iudaism, cu toate c� obiceiurile �i rânduielile iudaice au fost 
explicate în mod deosebit de apostolul Pavel, cu toat� claritatea, c� ele au încetat. În scrisorile 
sale adresate Tesalonicenilor, Corintenilor, Romanilor, Galatenilor, Efesenilor, Colosenilor �i 
Filipenilor nu g�sim nici cea mai mic� urm� a unui astfel de gând. Apostolul Pavel explic� 
evreilor, care erau cre�tini iudei, cu toat� fermitatea, c� orice gând cu privire la aplicarea repetat� 
a sângelui Domnului este exclus. Dac� sângele ar fi trebuit s� se foloseasc� în mod repetat, 
atunci Hristos »ar fi trebuit s� p�timeasc� de mai multe ori«, spune el în capitolul 9, versetul 26 
al acestei Epistole. Dar El a suferit numai o singur� dat�. În privin�a aceasta se arat� ce r�t�cire, 
da, ce nebunie, st� la baza slujbelor religioase romano-catolice. Este cunoscut c� ele sunt „o 
jertf� f�r� sânge”, care se reia în fiecare zi pentru iertarea p�catelor. Prin acest „sacrament” se 
spune realmente, c� sângele lui Hristos nu este suficient �i de aceea sunt necesare liturghiile 
pentru iertarea p�catelor. În realitate este vorba numai de o în�el�torie, de o inven�ie 
condamnabil�, care dovede�te arogan�a „preo�imi” p�mânte�ti, �i reprezint� o mare dezonorare a 
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Domnului Isus, atât pe p�mânt cât �i în cer. Dar nici cei mai severi protestan�i nu sunt liberi de 
r�t�cirea cu privire la folosirea repetat� a sângelui lui Hristos. 
   Na�terea acestei r�t�ciri �i a sistemului cl�dit pe ea este din cauz� c� s-a trecut cu vederea 
»sp�larea cu ap� prin Cuvânt«. Acest adev�r este pur �i simplu nerecunoscut �i este pus în 
leg�tur� numai cu botezul. Sfânta Scriptur� îl folose�te dimpotriv� la nevoile permanente ale 
credinciosului, dup� ce el prin credin�� se odihne�te pe fundamentul sângelui lui Hristos. Aceast� 
sp�lare cu ap� are, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, dou� aspecte. »Sp�larea na�terii din nou« 
(Tit 3, 5) are de cele mai multe ori loc în acela�i moment când noi am ajuns la lini�te prin 
privirea sângelui lui Hristos, �i niciodat� nu se mai reia. Nu exist� o nou� na�tere din nou! A�a 
cum nu exist� o repetare a jertfei lui Hristos, tot a�a nu exist� o repetare a na�terii din nou. 
Ambele au caracter unic. Sângele lui Hristos are eficacitate des�vâr�it� înaintea lui Dumnezeu �i 
înaintea noastr�. Dac� nu ar fi a�a, am fi efectiv pierdu�i, c�ci Hristos nu mai poate muri înc� o 
dat� pentru noi. Unii oameni cred îns�, c� lucrarea lui Hristos, la care �i-au luat sc�parea, este 
întrerupt� în eficacitatea ei prin p�cat, a�a c� pentru cur��irea noastr� este necesar� folosirea din 
nou a sângelui. Dac� este a�a, atunci unde se g�se�te folosirea din nou a sângelui? Hristos a 
murit o singur� dat�, �i valoarea lucr�rii Lui r�mâne pentru totdeauna (sau: neîntrerupt, 
permanent; în limba greac�: „eis to dienekes”). 
   Dimpotriv�, »sp�larea cu ap� prin Cuvânt« este posibil� �i necesar� permanent. Necesitatea 
cur��irii noastre permanente în mod remarcabil nu este prezentat� în Epistola c�tre Evrei, sau în 
primele trei Evanghelii, ci numai în Evanghelia dup� Ioan. În Ioan 13 se spune c� Domnul a luat 
un vas, ap� �i un �tergar, ca s� spele picioarele ucenicilor S�i. Prin aceast� lucrare simbolic� El a 
f�cut aluzie la activitatea Lui de acum în cer, când picioarele noastre se murd�resc aici pe 
p�mânt. El a spus ucenicilor, c� ei vor în�elege mai târziu ce înseamn� aceast� lucrare. Ea trebuie 
s� înl�ture necur��iile care le aduce cu sine umblarea credincio�ilor. Aici vedem clar pe Domnul 
în caracterul S�u de Mijlocitor. El a f�cut aluzie la aceast� lucrare a Sa, plecându-Se, nu ca s� 
moar� pentru ei, ci ca s� le spele picioarele murdare. De aceea a produs uimire la Petru, �i cu 
siguran�� �i la ceilal�i ucenici. Prin împotrivirea sa, Petru a dovedit neîn�elegerea din partea 
ucenicilor �i totodat� cât de nebunesc era s� vrea s� p�streze onoarea Domnului s�u dup� felul 
lui de gândire. Dar tocmai în umilirea, la care S-a coborât Domnul în dragostea Sa, se arat� slava 
Sa moral� cea mai mare. Prin aceasta dragostea Tat�lui a fost satisf�cut� în chip des�vâr�it, �i noi 
credincio�ii ne putem bucura pe deplin de ea. De aceea sp�larea picioarelor corespunde 
cuvintelor lui Ioan din Epistola sa: »Avem un Mijlocitor la Tat�l« (1 Ioan 2, 1). Nu este vorba de 
folosirea sângelui, ci a apei. »Acesta este Cel care a venit cu ap� �i sânge, Isus Hristos; nu numai 
cu ap�, ci �i cu sânge.« A�a scrie apostolul în capitolul 5, 6, unde el se refer� evident la cuvintele 
din capitolul 19, versetele 34-35 ale Evangheliei sale. Moartea lui Hristos este mijlocul pentru 
mântuire �i pentru cur��irea moral� a p�c�tosului, care crede în El. În privin�a aceasta sângele se 
folose�te o singur� dat�, iar apa (un simbol al Cuvântului lui Dumnezeu, potrivit cu Ioan 15, 3) 
se folose�te nu numai la început, ci permanent, pân� la sfâr�itul umbl�rii noastre pe p�mânt. 
Cuvântul aplic� moartea Lui la noi, ca s� ne cur��easc� prin credin��. A�a cum s-a amintit deja, 
în Epistola c�tre Evrei este asigurat� întrarea înaintea lui Dumnezeu pe baza unei jertfe 
des�vâr�ite, »sângele crucii Lui«. Prin intrarea Lui în Locul Preasfânt ca mai marele Mare Preot 
peste Casa lui Dumnezeu, El, Înainta�ul nostru, a intrat acolo pentru noi, pentru ca �i noi s� avem 
libertatea de a intra acolo. Preo�ia Lui sluje�te, ca s� ne ajute în încerc�rile noastre �i s� ne 
dovedeasc� mil� în sl�biciunile noastre, pentru ca noi s� c�p�t�m îndurare �i s� g�sim har la 
timpul potrivit. În cer El se înf��i�eaz� înaintea lui Dumnezeu pentru noi. El ne încurajeaz� �i ne 
înt�re�te în toate piedicile, pe care pustia le aduce cu sine, în toate sl�biciunile �i nevoile noastre. 
Preo�ia Sa în cer nu este niciunde v�zut� în leg�tur� cu p�catele noastre; pentru aceasta este 
func�ia Sa de Mijlocitor. »Dac� cineva a p�c�tuit – avem la Tat�l un Mijlocitor.« Este într-adev�r 
Acela�i Isus, dar cu o alt� activitate, pentru ca s� refac� p�rt��ia cu Tat�l întrerupt� prin p�cat. 
   Aten�ia noastr� este îndreptat� �i asupra unui alt fapt. Ca Mijlocitor, Isus Hristos este numit 
»Cel neprih�nit«; aceasta este foarte important. Dar chiar mai mult, »El este isp��ire pentru 
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p�catele noastre« (versetul 2). Avem deci aici un fundament dublu. În primul rând func�ia Sa de 
Mijlocitor se bazeaz� pe faptul c� El este Cel neprih�nit. Noi nu aveam nici o neprih�nire; dar El, 
Cel neprih�nit, a fost f�cut de Dumnezeu pentru noi nu numai în�elepciune, ci �i neprih�nire (1 
Corinteni 1, 30). În afar� de aceasta El este isp��ire pentru p�catele noastre �i în acest scop a fost 
trimis aici jos de Dumnezeu, Tat�l. El a f�cut tot ce era necesar, ca s� isp��easc� p�catele noastre 
odat� pentru totdeauna în judecata lui Dumnezeu. Ca Mijlocitor îns�, El se ocup� cu p�catele 
credincio�ilor, care au întrerupt savurarea p�rt��iei cu Tat�l �i cu Fiul. Aceasta nu are nimic a 
face cu suferin�ele Lui unice sub judecata lui Dumnezeu – c�ci aceast� problem� a fost pe deplin 
rezolvat� �i încheiat� la cruce -, ci numai cu refacerea p�rt��iei cu Tat�l �i cu Fiul, care se 
întrerupe a�a de u�or. Ce umilitor este, preaiubi�i fra�i �i surori, dac� pre�uim pu�in aceast� 
p�rt��ie �i nu avem nici un sentiment c� ea se întrerupe printr-un cuvânt u�uratic, printr-o fapt� 
necugetat�! Îns� »noi avem un Mijlocitor la Tat�l, pe Isus Hristos, Cel neprih�nit«.  
   Hristos este acolo sus pentru noi în tot harul S�u. Cu toate acestea neprih�nirea r�mâne în toat� 
m�rimea ei, tot a�a cum prin sângele S�u r�mâne lucrarea Sa de isp��ire. Este un motiv de 
bucurie �i de laud� pentru cre�tini, c� Hristos cel înviat �i eficacitatea lucr�rii Sale de la cruce 
pentru noi nu poate fi lezat� de nimic. Chiar dac� lumea este oarb� �i surd� fa�� de acest adev�r, 
în cer niciodat� nu va fi uitat� însemn�tatea lucr�rii Lui cu privire la prosl�virea lui Dumnezeu �i 
la cur��irea noastr�. 
   Aici trebuie s� �inem seama de altceva. Apostolul spune c� Hristos este isp��ire nu numai 
pentru p�catele noastre, ci �i »pentru lumea întreag�«. »Isp��irea p�catelor« se refer� în întreaga 
Scriptur� întotdeauna în mod clar la aceia care cred, deci, în limbajul Noului Testament, la copiii 
lui Dumnezeu. Hristos este într-adev�r isp��ire pentru lumea întreag� în sens general, dar în sens 
restrâns este numai »pentru p�catele noastre«. Când este vorba de lume, totdeauna se face o 
diferen�iere clar�. Deci se merge mai mult decât Cuvântul lui Dumnezeu, când propozi�ia se 
completeaz�  cu: „ci �i pentru p�catele lumii întregi”. Referirea la „p�catele” lumii în aceast� 
propozi�ie este absolut incorect�. Dac� Domnul ar fi isp��it p�catele lumii întregi, atunci lumea 
întreag� va ajunge în cer! Dac� El ar fi purtat p�catele ei în acela�i fel cum a purtat pe ale 
noastre, ce ar mai avea atunci Dumnezeu s� repro�eze lumii? Nu, El este isp��ire pentru p�catele 
noastre; El le-a îndep�rtat pentru totdeauna, le-a �ters prin sângele S�u. Dac� aceasta ar fi valabil 
�i pentru lume, atunci ea ar fi în ordine cu Dumnezeu! 
   Calvini�tii dovedesc �i în acest punct o concep�ie superficial�, aspr� �i gre�it�. Isp��irea este 
valabil� nu numai pentru copiii lui Dumnezeu. Independent de mântuirea noastr�, Dumnezeu 
trebuia glorificat cu privire la p�cat (nu, p�cate!) �i dragostea Lui trebuia dovedit� chiar �i celor 
mai înver�una�i du�mani ai Lui. G�sim aceste dou� adev�ruri prezentate simbolic în marea zi a 
împ�c�rii (Levitic 16). Poporul Israel trebuia s� aduc� în aceast� zi doi �api. Unul dintre ei era 
pentru Iehova, cel�lalt pentru popor. Dar numai asupra �apului, care era pentru popor, erau 
m�rturisite toate p�catele lor. În cazul primului �ap nu se f�cea aceasta; el a fost adus ca jertf� 
pentru p�cat. Diferen�a important� const� în aceea, c� primul �ap, cel pentru Iehova, servea 
pentru aducerea la lumin� a slavei Sale, care în lumea aceasta a fost întunecat� prin p�cat, �i prin 
har s� împlineasc� cerin�ele Sale. Dumnezeu trebuia neap�rat glorificat cu privire la p�cat. Dar 
prin aceasta nu era înc� rezolvat� problema vinei p�c�tosului. Ca s� ob�in� iertarea, p�catele 
trebuiau clar m�rturisite. Aceasta a f�cut Aaron, prin aceea c� �i-a pus mâinile amândou� pe 
�apul al doilea, care era viu �i era pentru popor. Primul �ap a fost sacrificat, sângele lui a fost 
adus în Locul Preasfânt �i era stropit în interiorul �i exteriorul Cortului. Aici avem prezentarea 
simbolic� a isp��irii, care se extinde asupra lumii întregi, prin faptul c� vestea bun� se poate 
acum vesti oric�rui p�c�tos. Aceast� înv���tur� o g�sim �i în alte locuri din Sfânta Scriptur�, dar 
prin acest exemplu diferen�a devine deosebit de clar�. Jertfa lui Hristos a satisf�cut în chip 
des�vâr�it natura lui Dumnezeu, a�a c� El în suveranitatea Lui poate acum s� lase, ca Evanghelia 
s� fie vestit� întregii crea�ii. Dar ca s� devii mântuit, pentru p�c�tos este nevoie de mai mult. 
»Hristos a purtat p�catele noastre în trupul S�u, pe lemn« (1 Petru 2, 24). Aceasta nu se spune 
niciodat� cu privire la lume; Cuvântul este foarte exact în exprimarea cu privire la aceast� tem�. 
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Dar deoarece Dumnezeu a fost în chip des�vâr�it glorificat prin jertfa lui Hristos cu privire la 
p�cat, El poate prin slujitorii Lui s� roage �i s� aten�ioneze chiar �i pe du�manii Lui: »Împ�ca�i-
v� cu Dumnezeu!« Dragostea lui Dumnezeu este impulsul, moartea lui Hristos este calea �i 
fundamentul pentru vestea bun� a mântuirii. Aceasta nu spune, c� întreaga crea�ie va fi realmente 
salvat�, ci c� Dumnezeu a fost glorificat în Hristos. Chiar dac� nici un suflet nu s-ar mântui, 
Dumnezeu a fost totu�i glorificat prin mireasma pl�cut� a lui Hristos �i a lucr�rii Sale. 
   Între aceste dou� realit��i exist� o diferen�� mare �i important�. Dac� Dumnezeu ar fi l�sat totul 
în seama omului, nimeni nu ar fi putut fi mântuit. Numai prin har am fost noi mântui�i. 
Dumnezeu d� na�tere la credin�� în cei ale�i, �i abia dup� aceea isp��irea p�catelor noastre 
devine efectiv�. Nici un om tem�tor de Dumnezeu nu va accepta c� to�i oamenii vor fi mântui�i, 
sau va t�g�dui, c� harul face diferen�� între un credincios �i un necredincios. Marea zi a 
împ�c�rii ne dovede�te c� glorificarea lui Dumnezeu st� pe primul loc �i este independent� de 
isp��irea p�catelor poporului S�u. Era de o importan�� mare, c� adev�rul S�u, sfin�enia, 
neprih�nirea, dragostea �i maiestatea Sa au fost dovedite prin crucea lui Hristos. Aici s-a întâlnit, 
ca niciodat� mai înainte, binele �i r�ul. Rezultatul a fost judecata �i biruin�a asupra r�ului, 
triumful binelui, prin care nu numai cei ce cred, ci �i toate lucrurile (nu to�i oamenii!) sunt 
împ�cate cu Dumnezeu �i a fost a�ezat fundamentul ve�nic pentru un cer nou �i un p�mânt nou. 
Acest fundament ne este prezentat în �apul sacrificat, care era pentru Iehova. Dar ca s� elibereze 
poporul de p�catele sale, Dumnezeu �i-a dovedit marea Sa îndurare. Vedem astfel, c� p�catele 
poporului au fost clar m�rturisite �i puse pe �apul viu, care le-a dus într-un �inut pustiu, pentru ca 
niciodat� s� nu mai fie amintite. În aceasta const� diferen�a între isp��ire �i suplinire. 
   Domnul Isus este, a�a cum citim aici, isp��irea pentru p�catele noastre, »�i nu numai pentru ale 
noastre, ci �i pentru lumea întreag�«. „Copiii lui Dumnezeu” �i „lumea” sunt clar diferen�ia�i. De 
aceea nu este corect, când se traduce: „pentru p�catele lumii întregi”. Este periculos s� se adauge 
ceva cuvintelor Scripturii; noi trebuie numai s� credem cuvintele ei clare. Prin ad�ugiri omene�ti 
iau na�tere probleme, care pot fi evitate prin �inerea strâns de Cuvântul lui Dumnezeu. Acest 
Cuvânt este suficient, ca s� vesteasc� lumii întregi îndurarea lui Dumnezeu, s� îndrept��easc� 
Fiin�a Sa �i dragostea Sa. El adevere�te tuturor oamenilor, c� El este un Dumnezeu-Mântuitor. 
Dumnezeu las� mesajul S�u al harului s� fie dus tuturor oamenilor �i porunce�te tuturor, în tot 
locul, s� se poc�iasc�. Ca s� devii mântuit, este nevoie în primul rând, potrivit hot�rârilor lui 
Dumnezeu, de chemarea p�c�to�ilor, dup� aceea de lucrarea Duhului Sfânt în inima celui care 
crede, pentru ca el s� primeasc� pe Hristos. Aceasta îns� nu se poate spune despre „lumea 
întreag�”, �i este f�r� rost s� negi aceast� realitate. Cuvântul lui Dumnezeu ne explic� clar acest 
lucru. 
   Unuia, care crede în Domnul Isus, putem s�-i spunem pe baza Cuvântului: „El a purtat p�catele 
tale”. Dar noi nu avem dreptul s� d�m aceast� asigurare unui necredincios sau „lumii întregi”. 
Numai credin�a are dreptul la aceasta. 
   Marea zi a împ�c�rii ne ofer� realmente o m�rturie deosebit de clar� pentru un principiu mare 
din Cuvântul lui Dumnezeu, care este explicat clar în înv���tura Noului Testament. S� ne gândim 
la diferen�a care exist� între „mântuire” (Efeseni 1, 7) �i „r�scump�rare” (2 Petru 2, 1). Aceste 
dou� adev�ruri sunt deseori confundate unul cu altul (de exemplu de calvini�ti �i arminieni), a�a 
c� adev�rul este amestecat cu r�t�cirea. Prin moartea Sa, Domnul a „r�scump�rat” crea�ia 
întreag�, inclusiv pe to�i oamenii, chiar �i pe înv���torii fal�i. Cine contest� drepturile Sale �i se 
ridic� împotriva St�pânului s�u divin, face aceasta spre pierzarea lui ve�nic�. Dar numai aceia 
sunt „mântui�i”, care prin credin�a în sângele Lui au primit iertarea p�catelor lor. Atât 
„mântuirea” fiec�ruia în parte, cât �i „r�scump�rarea” lumii întregi sunt înv��ate în Scriptur�, dar 
ia na�tere o mare r�t�cire, când cele dou� adev�ruri sunt amestecate sau confundate. Prin 
moartea Sa pe cruce, Domnul a ad�ugat la drepturile Lui de Creator un alt drept asupra tuturor 
creaturilor, prin aceea c� a pl�tit pre�ul nespus de mare al cump�r�rii. Toate Îi apar�in acum Lui 
�i nimic nu-�i mai apar�ine lui însu�i, chiar dac� numai cel credincios recunoa�te aceasta pe 
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deplin. Prin mântuire suntem elibera�i de Satana �i de p�cate, dar aceasta este partea numai 
pentru credin��. 
   Acela�i adev�r îl g�sim exprimat cu alte cuvinte în epistola c�tre Evrei 2, 9-10. Prin harul lui 
Dumnezeu Hristos a gustat moartea pentru tot (în limba greac�: hyper pantos), �i pentru to�i 
oamenii (compar� versetele 7-8); toate au fost cump�rate. Dar în versetul 10 g�sim o form� de 
exprimare cu totul deosebit�, unde ni se spune, c� Dumnezeu, aducând pe „mul�i fii” la slav�, a 
des�vâr�it prin suferin�� pe C�petenia mântuirii lor. Dac� se confund� aceste dou� adev�ruri, se 
pierde nu numai exactitatea Cuvântului lui Dumnezeu, ci �i adev�rul are de suferit, pe de o parte 
prin lipsa de în�elegere cu privire la pre�ul de cump�rare pl�tit pentru tot, �i pe de alt� parte prin 
devalorizarea mântuirii fiec�ruia în parte. 
   Dumnezeu s� binecuvânteze în noi adev�rurile studiate, spre glorificarea Fiului S�u. 
 


