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1 Ioan – capitolul 2 

 

1 Ioan 2, 3-6 

Cunoa�terea Lui, p�zirea Cuvântului �i r�mânerea în El 
 
   Oricare cre�tin atent va observa la citirea acestor cuvinte, c� aceste versete ocup� o pozi�ie 
deosebit� în contextul în care se afl�. Cuvântul de leg�tur� »�i« de la început pare s� stabileasc� 
o leg�tur� cu versetele anterioare. �i într-adev�r exist� o leg�tur� intern� important�, chiar dac� 
nu este în modul obi�nuit, în care noi leg�m lucrurile unul de altul. C�ci este introdus un lucru 
care se abate de la cele spuse anterior. Dar leg�tura este ref�cut� prin cuvântul »via��«. Nu mai 
este vorba numai de via�a din Dumnezeu, ci de natura ei. Natura ei este prezentat� simbolic în 
cur��ia absolut� a »luminii«, în care este introdus cre�tinul la întoarcerea lui la Dumnezeu. 
   Începând din acel moment aceast� lumin� lucreaz� puternic la con�tiin��, a�a c� aceasta este nu 
numai trezit�, ci este �i cur��it�. Natura nou� este cu atât mai receptiv� pentru lumina lui 
Dumnezeu, cu cât ea în chip dureros devine mai con�tient� de stric�ciunea naturii vechi. Îns� noi 
posed�m o natur� care este din Dumnezeu. Apostolul Petru ne adevere�te, nou� celor credincio�i, 
c� noi avem o natur� divin�, �i anume din momentul când via�a divin� a devenit activ� în suflet, 
adic�, începând din momentul întoarcerii la Dumnezeu. S-ar putea desigur, ca la început s� nu 
avem pace; s-ar putea chiar s� dureze mult timp, pân� când o vom savura pe deplin. Dar 
certitudinea c� Dumnezeu a vorbit clar �i serios sufletelor noastre, d� deja na�tere la o mare 
bucurie. Smerirea sincer� �i adânc� în lumina lui Dumnezeu, care descopere via�a noastr� trecut� 
�i o condamn�, aduce o u�urare enorm�. De ce? Motivul const� în aceea, c� noi avem via�� nou� 
din Dumnezeu, �i via�a lui Hristos este lumina oamenilor. În alte locuri ea este numit� via�a 
ve�nic�, dar totdeauna este aceea�i via��. Expresia »via�a ve�nic�« este deosebit de semnificativ� 
�i remarcabil�, dar este vorba de aceea�i via��; c�ci o alt� via�� nu exist� pentru credincios. 
Vedem de asemenea, cât de potrivit� �i bun� este aceasta, c�ci Hristos Însu�i este via�a ve�nic�, 
a�a cum am citit în capitolul 1 versetul 2. Apostolul Pavel spune foarte clar în Coloseni 3, 4 , c� 
Hristos este via�a noastr�, �i în Galateni 2, 20: »Nu eu tr�iesc, ci Hristos tr�ie�te în mine«. Prin 
aceasta nu poate exista nici o îndoial� despre acest adev�r. Nici Hristos �i nici credinciosul nu 
are dou� vie�i diferite (în sens spiritual; nu vorbesc aici de via�a natural�). În El a fost via�� din 
ve�nicie. �i prin faptul c� a venit din cer, El a dat via�a nu numai iudeilor, ci �i lumii întregi, pe 
baza credin�ei (Ioan 6, 33). P�gânul care crede o va primi cu aceea�i plin�tate ca �i iudeul. 
A�adar credinciosul posed� acum aceast� via��, �i cu în�elegerea crescând� recunoa�te spre 
marea lui bucurie, c� ea este via�a ve�nic�. 
   Acela�i adev�r de baz� îl g�sim amintit în »sfin�irea lucrat� de Duhul«, din 1 Petru 1, 2. 
Aceast� denumire a condus la interpret�ri gre�ite în rândul teologilor de diferite concep�ii. 
Aproape to�i comentatorii �i traduc�torii în�eleg prin aceasta sfin�enia practic�. Dac� r�t�cirea a 
fost sem�nat�, dup� aceea se culege numai confuzie. Contextul face foarte clar, c� sfin�irea 
lucrat� de Duhul poate însemna numai punerea deoparte a credinciosului pentru Dumnezeu. Ea 
ia na�tere prin aceea, c� el se na�te din Dumnezeu, c�ci aceast� sfin�ire lucrat� de Duhul îl 
conduce »spre ascultarea �i stropirea cu sângele lui Isus Hristos«, aceasta înseamn�, c� ea este 
înainte de o ascultare asem�n�toare celei a lui Hristos �i înaintea stropirii cu sângele S�u, �i nu 
rezult� din acestea, a�a cum era în cazul Legii �i în stropirea cu sânge din timpul acela (Exod 
24). Imediat cu primirea vie�ii noi, prin care Duhul ne-a pus deoparte pentru Dumnezeu, am fost 
chema�i la o ascultare, care se aseam�n� cu ascultarea lui Hristos. Noi am devenit fii, care stau 
într-o libertate sfânt�, în timp ce stropirea cu sânge ne dovede�te în acela�i timp, c� p�catele 
noastre au fost iertate �i îndep�rtate. La Israel dimpotriv�, str�dania pentru ob�inerea vie�ii 
începea cu respectarea prescrip�iilor Legii. Sângele animalului de jertf�, care era stropit pe cartea 
Legii �i pe popor, le m�rturisea pedeapsa cu moartea, în cazul înc�lc�rii Legii. 
   Din acela�i motiv apostolul pune în 1 Corinteni 6, 11 cuvintele »sp�la�i« �i »sfin�i�i« înainte de 
cuvântul »neprih�ni�i«. Dac� ar fi fost vorba de sfin�irea practic�, atunci cuvântul »neprih�nire« 
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ar fi trebuit s� stea pe primul loc. »Sfin�irea lucrat� de Duhul«, care este tratat� de cei doi mari 
apostoli, înseamn� punerea deoparte pentru Dumnezeu, care are loc atunci când am fost »n�scu�i 
din Dumnezeu« (dup� felul de exprimare al apostolului Ioan), înainte ca s� aib� loc stropirea cu 
sângele lui Hristos. Prin sfin�irea lucrat� de Duhul noi suntem pu�i în situa�ia de a asculta de 
Dumnezeu, a�a cum a f�cut Hristos. Episcopul Leighton este aproape singurul teolog cunoscut 
de mine, care a în�eles ceva din puterea acestui adev�r. Israelitului aflat sub Lege i s-a f�g�duit 
via�a numai cu condi�ia ascult�rii. Cu toate acestea el nu a posedat-o în realitate, c�ci ea era 
pierdut� din propria lui vin� �i era supus� puterii mor�ii, ca �i via�a întâiului Adam. Niciunde îns� 
nu citim c� ea era expus� nimicirii. Nu exterminarea vie�ii omene�ti, ci contrariul ne înva�� 
Scriptura. Toat� puterea Satanei nu poate nimici nici m�car un singur om. F�r� îndoial� au fost 
fiin�e create, care nu au fost destinate, ca dup� moarte s� tr�iasc� mai departe. Dar la moartea 
unui om are loc desp�r�irea sufletului de trup. Omul vinovat trebuie s� moar�, ca dup� aceea s� 
fie judecat. Este corespunz�tor neprih�nirii, faptul c� pentru o f�r�delege împotriva lui 
Dumnezeu �i împotriva omului trebuie s� se pl�teasc�. Credinciosul este înv��at de Dumnezeu 
despre faptul c� el posed� deja acum aceea�i via�� ve�nic� în Fiul, ca �i dup� transformarea sau 
învierea dintre mor�i. Via�a, care l-a f�cut capabil aici pe p�mânt pentru p�rt��ia cu Tat�l �i cu 
Fiul, îl va face capabil s� se bucure de Tat�l �i de Fiul în toat� ve�nicia. 
   Duhul lui Dumnezeu este atât Persoana divin� cât �i puterea care lucreaz� împotriva tuturor 
împotrivirilor din via�a de acum. Prin aceasta El glorific� pe Hristos, care în harul S�u ne-a dat 
aceast� via��. Noi avem nevoie de Cel care ne-a d�ruit aceast� via��, de Domnul Isus, ca izvorul 
permanent de putere �i subiectul sufletelor noastre. Tot a�a, noi vom avea nevoie de El în 
ve�nicie, atunci ca s�-I slujim, s�-L ador�m �i s� ne bucur�m de El. - Acum El tr�ie�te în cer 
pentru noi, a�a c� nu trebuie s� dorim dup� El, ca �i cum nu ar fi al nostru. O, dac� ne-am avea 
tot timpul pl�cerea în El,  Cel care �i-a dat via�a pentru noi! S� dorim ca înainte de toate lucrurile 
s�-I fim pl�cu�i Lui! În dragostea pentru El, putem deja acum pe p�mânt s� împlinim voia lui 
Dumnezeu, a�a cum vom face în cer în ve�nicie, când toate influen�ele care ne împiedec� vor fi 
înl�turate pentru totdeauna. Noi începem deja aici, atâta timp cât vom fi într-o lume trec�toare, 
s� facem ce va d�inui ve�nic. Ce binecuvântare pentru noi s� nu trebuiasc� s� privim ve�nicia nu 
numai ca pe ceva de viitor! Dumnezeu ne d� certitudinea, c� oricine posed� via�a ve�nic�, în 
realitate deja acum are parte de ceva, care va dura ve�nic! Noi nu privim la lucrurile care se v�d, 
care au durabilitate temporal�, ci noi avem privilegiul s� privim ceea ce nu se vede, ce va r�mâne 
ve�nic. Credin�a �tie, c� lucrurile care nu se v�d sunt mult mai reale �i mai neschimb�toare decât 
toate lucrurile care se v�d. Fundamentul leg�turii noastre const� în aceea, c� El, care Însu�i este 
Via�a ve�nic�, este �i via�a noastr�. �i cum se recunoa�te aceast� via��? Noi �tim, c� Satana 
încearc� mereu s� ne insufle îndoieli, dar credin�a niciodat� nu trebuie s� le fac� loc. Cine a 
crezut revela�ia lui Dumnezeu, trebuie s� priveasc� orice îndoial� ca fiind p�cat; c�ci împotriva 
cui se îndreapt� îndoiala? Cu siguran�� nu împotriva noastr�! Pân� în clipa când am primit vocea 
Fiului lui Dumnezeu, nu am fost nimic altceva, decât p�c�to�i. Scriptura ne confirm�, c� noi am 
fost pierdu�i. Tot a�a nu poate s� existe nici o îndoial� cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Ea 
s-a dovedit în aceea, c� a dat pe Hristos la moarte în locul nostru, da, El a fost crucificat. 
Valoarea nespus de mare a sângelui S�u a îndep�rtat p�catele noastre. El a înviat �i acum se afl� 
în cer în slav�, unde El nu se ru�ineaz� de noi, ci ne nume�te fra�ii Lui. Prin har posed�m pe 
Hristos acum �i pentru toat� ve�nicia; El Însu�i ne asigur� aceasta (Ioan 10, 28). 
   A�a cum mântuirea este ve�nic�, tot a�a �i via�a este ve�nic�, un har minunat, care ne-a fost 
d�ruit în Hristos �i în ve�nicie r�mâne neschimbat. Hristos a coborât în moarte, pentru ca aceast� 
via�� s� fie caracterizat� nu numai prin aceea, c� ea este ve�nic�, ci �i c� ea poart� caracterul 
minunat al învierii. Învia�i împreun� cu El, �tim acum, c� toate gre�elile noastre au fost iertate 
(Coloseni 2, 13). »Înviat împreun� cu El« înseamn� c� El, care a murit, tr�ie�te în ve�nicie �i c� 
�i noi am fost adu�i în aceast� pozi�ie; prin har putem s-o savur�m deja acum, ca fiind partea 
noastr� actual�. Dac� suntem del�s�tori, neveghetori sau lene�i în rug�ciune �i în citirea 
Cuvântului lui Dumnezeu ca hran� a noastr� zilnic�, prin aceasta vom oferi Satanei posibilit��i 
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de atac. Oricine �tie, c� trupul are nevoie de hran� pentru a exista. Nu are �i sufletul o nevoie tot 
a�a de mare, sau poate chiar mai mare, de înt�rire, �i nu este el cu mult mai important decât 
trupul nostru? Ce este pâinea vie�ii, de care avem nevoie? Este Hristos, a�a cum este El revelat în 
Cuvânt; Cuvântul, pe care Hristos prin ac�iunea Duhului Sfânt Îl face hran� pentru noi. Numai 
Hristos este hrana sufletelor noastre. Dar dac� cineva a cedat ispitei �i a c�zut în p�cat, du�manul 
se va folosi imediat de aceast� ocazie. De cele mai multe ori va încerca s� semene în inim� 
îndoiala fa�� de Cuvântul lui Dumnezeu, deseori sub pretextul, c� te îndoie�ti de tine însu�i. În 
realitate este îndoial� fa�� de Dumnezeu �i fa�� de harul S�u revelat în Hristos. Cât de umilitoare 
sunt astfel de îndoieli la aceia, înaintea ochilor c�rora Domnul a fost prezentat ca r�stignit! El 
este prezentat ochilor credin�ei noastre în Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind Cel r�stignit, ca s� 
înl�ture total orice îndoial�. El a murit pentru du�manii p�c�to�i �i lipsi�i de putere (Romani 5, 6-
10)! Dac� nu am fi fost a�a de strica�i, cum suntem, cu siguran�� nu am fi avut nevoie de un 
astfel de Mântuitor divin! Noi am fost realmente a�a de r�i, c� greu se poate imagina, cum ar fi 
putut s� fie mai r�u. Noi �tim de asemenea, cât de în�el�toare este carnea (firea p�mânteasc�) 
credinciosului. Aceasta face griji multor copii ai lui Dumnezeu. Nu sunt p�catele trecutului, când 
ei se aflau înc� în întuneric �i moarte, ci desele lor insuccese în har �i adev�r, manifest�ri egoiste, 
nebunie, de�ert�ciune, mândrie, asem�narea cu lumea �i toate celelalte, care întristeaz� pe Duhul 
Sfânt, dup� ce Dumnezeu le-a dovedit a�a de mult� îndurare. Ce trist este când credincio�ii, care 
au avut parte de plin�tatea harului, se prezint� duri, neprieteno�i sau del�s�tori �i indiferen�i! Prin 
astfel de gre�eli iau na�tere în suflet întreb�ri serioase cu privire la pozi�ia înaintea lui 
Dumnezeu. Dac� el dezonoreaz� pe Domnul prin p�cat, de care iau cuno�tin�� �i al�i oameni, se 
poate u�or ajunge pân� acolo, c� �i ei pun la îndoial� mântuirea lui. 
   Dup� ce în primul capitol (inclusiv primele dou� versete din capitolul doi) a fost prezentat 
fundamentul doctrinal al epistolei, acum se ridic� întrebarea: cum pot eu s� recunosc tr�s�turile 
specifice ale vie�ii adev�rate? Filozofii vorbesc ce-i drept mult, dar �tiu pu�in despre via�a 
natural�. Este de mirare atunci, c� lui Satana îi reu�e�te u�or s� trezeasc� îndoiala cu privire la 
via�a spiritual�, în mod deosebit la aceia care s-au încurcat în mreaja lui �i de aceea nu mai au 
con�tiin�a curat�? 
   Începând cu versetul 3 g�sim pietrele de încercare care cerceteaz� inima, a c�ror utilizare 
trebuie s� ne arate atât nou� cât �i altora, dac� este prezent� adev�rata via��, sau nu este prezent�. 
Mai întâi este o prezentare des�vâr�it� a lui Hristos ca subiect al credin�ei. Prin aceasta se arat� 
necesitatea activit��ii vie�ii divine în cei ce sunt ai S�i. Dup� o scurt� intercalare cu privire la 
reabilitarea prin har a unui credincios care a c�zut, ajungem la prezentarea tr�s�turilor divine ale 
vie�ii noi. Primul semn de recunoa�tere îl avem în versetele 3-6. În ce const� acesta? Prezen�a 
vie�ii noi într-un om se constat� de la început cu toat� claritatea în ascultare, tot a�a cum lipsa 
ascult�rii dovede�te contrariul. »�i prin aceasta �tim c� Îl cunoa�tem (sau: L-am cunoscut; 
cunoa�terea este un rezultat care r�mâne), dac� p�zim poruncile Lui.« Aceasta nu înseamn� 
nimic altceva, decât ascultare. Ce-i drept, nu este singurul drum pe care se arat� duhul ascult�rii, 
dar în mod obi�nuit este primul pe care el se arat� imediat. Ascultarea se cuvine �i celui mai 
tân�r credincios. Problema ascult�rii va fi cu siguran�� de la început o piatr� de verificare a 
credin�ei sale, �i via�a nou� din el îl va îndemna permanent la ascultare. 
   Vedem aceasta la omul care va deveni marele apostol al na�iunilor. În acela�i moment în care 
vocea Domnului i-a atins inima �i prin aceasta a identificat pe Cel r�stignit cu adev�ratul 
Dumnezeu, el nu a putut s� fac� altceva, decât numai s� strige: »Ce s� fac, Doamne?« El a 
condamnat r�t�cirea sa �i dorea s� asculte. Aceasta arat� instinctul vie�ii spirituale trezit deodat�. 
Dup� ce inima i-a fost îndreptat� spre poc�in��, el a dorit pe deplin s� asculte de Acela, pe care 
f�r� nici o amânare L-a recunoscut imediat ca »Domn«. Vedem astfel în tot Cuvântul lui 
Dumnezeu cât de important� �i atotcuprinz�toare este ascultarea. S� privim de exemplu 
supunerea sufletului sub neprih�nirea lui Dumnezeu, care în Epistola c�tre Romani este numit� 
»ascultarea credin�ei«. Prin aceasta nu se în�elege ascultarea practic� în umblare, lucrat� de 
Duhul, ci primul act al sufletului de a primi prin credin�� Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este 
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ascultarea propriu-zis� a inimii, ascultarea fa�� de adev�r, primirea m�rturiei lui Dumnezeu cu 
privire la Fiul S�u. Omul p�c�tos de pân� acum recunoa�te cu adev�rat aceast� m�rturie, se 
pleac� sub Cuvântul lui Dumnezeu, prime�te adev�rul cu privire la Persoana �i lucrarea lui 
Hristos �i prin aceasta devine neprih�nit (sau: îndrept��it, justificat). De aceea evanghelia se 
veste�te tuturor na�iunilor, nu ca odinioar� la Israel spre ascultarea de Lege, ci spre ascultarea 
credin�ei. Acesta este în�elesul clar, deplin, pe care ni-l face cunoscut sensul cuvântului. Nu este 
o ascultare, care se na�te prin credin��, ci este primirea Evangheliei prin credin��. G�sim aceasta 
prezentat sub diverse forme în toat� Sfânta Scriptur�. 
   Mai sunt îns� �i alte m�rturii �i dovezi pentru importan�a ascult�rii. S� privim numai începutul 
istoriei omenirii, pe primul Adam, tat�l neamului de oameni. Vai, istoria moral� a omului începe 
cu aceea, c� el a fost neascult�tor. Porunca din gr�dina Eden a reprezentat numai o încercare a 
ascult�rii, �i chiar sub amenin�area pedepsei cu moartea. Mâncarea din pomul cunoa�terii binelui 
�i r�ului în sine însu�i nu era o fapt� oribil�, a�a cum este ho�ia, uciderea, l�comia sau înc�lcarea 
uneia din cele zece porunci. Aceste porunci au ca premiz� înclina�ia înn�scut� spre r�u, dar care 
la Adam nu era înc� prezent�. El era înc� nevinovat �i sincer, �i Dumnezeu i-a poruncit s� nu 
m�nânce din fructul pomului acela. Aceast� interdic�ie nu are nimic a face cu caracteristicile 
fructului, ca de exemplu, c� ar fi otr�vitor. Aceasta ar fi fost mult mai aproape de felul de a fi al 
omului, deoarece el prive�te toate lucrurile din punctul lui de vedere; în ce m�sur� ele au efect 
asupra lui. Porunca era simpla expresie a autorit��ii lui Dumnezeu-Iehova. Ea trebuia s� pun� la 
prob� ascultarea omului, încrederea lui în cuvântul �i în bun�tatea lui Dumnezeu, pe scurt, 
supunerea lui deplin� ca �i creatur� a lui Dumnezeu. Adam nu putea înc� s� fie numit prin har un 
copil al lui Dumnezeu. El era, în aceea�i m�sur� ca �i atenienii, un „fiu” din »neamul lui 
Dumnezeu« (Faptele Apostolilor 17, 29), adic�, el nu era numai o fiin�� f�r� minte, un animal 
neîn�elept. El a posedat de la început un suflet nemuritor, prin insuflarea sufl�rii de via�� de c�tre 
Dumnezeu. În sensul acesta era de „origine divin�”, dar nu era înc� un copil al lui Dumnezeu, 
care s-a n�scut din El prin har �i credin��. Aceast� na�tere este posibil� numai ca road� a harului 
divin dat în Hristos. Numai a�a se ob�ine via�� în Fiul S�u. Adam nu poseda aceasta, când tr�ia în 
gr�din� în starea de nevinov��ie. 
   Din p�cate a venit curând starea care a condus la c�derea lui adânc�: el a c�zut în neascultare. 
Neascultarea lui l-a dus la moarte, în contrast cu al doilea Adam, ultimul Adam, care a fost 
ascult�tor pân� la moarte. Fiul a fost o Persoan� divin� în Fiin�a lui ve�nic�, în pozi�ia care I s-a 
dat �i în slava Sa personal� inalienabil�; în aceast� stare nu avea nimic a face cu ascultarea. Din 
acest motiv ni se spune în epistola c�tre Evrei 5, 8, c� El »a înv��at s� asculte, prin lucrurile pe 
care le-a suferit«. Înainte ca El s� vin� aici jos, ca s� devin� om, El nu a cunoscut din experien�� 
ce însemna s� fi ascult�tor. El �tia într-adev�r exact, ce însemna aceasta pentru al�ii, pentru 
creaturi, dar El nu era o creatur�, ci era Creatorul. Dar deoarece a devenit om, a luat asupra Sa cu 
credincio�ie des�vâr�it� �i obliga�iile oamenilor. Dar prima misiune a omului este s� asculte de 
Dumnezeu. 
   Domnul a dovedit ascultare, ca nimeni altul de pe p�mânt; El a glorificat pe Tat�l S�u prin 
toate n�zuin�ele inimii Lui, prin orice cuvânt al gurii Lui �i prin orice pas pe drumul Lui. Prin 
cuvintele: »a�a se cuvine, s� împlinim toat� neprih�nirea« a redus la t�cere obiec�ia lui Ioan 
Botez�torul. El a întâmpinat ispitele Satanei cu nimic altceva decât cu ascultarea. Prin aceasta se 
arat� diferen�a uria�� dintre Domnul Isus ca om �i oricare alt om. Niciodat� nu a fost vreun om, 
care s� fie permanent ascult�tor. Aceast� ascultare caracterizeaz� diferen�a Sa fa�� de oameni 
mult mai mult decât minunile, pe care El le-a f�cut, c�ci oricine putea s� fac� minuni, dac� 
Dumnezeu îi d�dea puterea necesar� pentru aceasta. �i Iuda a f�cut minuni, �i mul�i vor zice 
Domnului în ziua aceea: »”Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele T�u? N-am scos noi 
draci în Numele T�u? �i n-am f�cut noi multe minuni în Numele T�u?” Atunci le voi spune 
curat: „Niciodat� nu v-am cunoscut; dep�rta�i-v� de la Mine, voi to�i care lucra�i f�r�delege.”« 
(Matei 7, 22-23). 



Ce era de la început: Studiu asupra Epistolei 1 Ioan cap. 2, 3-6 - W. Kelly 

5 

   Numai înf�ptuirea de minuni nu este nicidecum un semn al m�rimii morale. În general 
minunile caracterizeaz� pe robii neprih�ni�i ai lui Dumnezeu, care fac cunoscut pentru prima 
dat� voia Sa revelat�, sau intervin pentru El, când poporul a dec�zut. Dar Dumnezeu în 
în�elepciunea Lui ne arat� chiar pe oamenii cei mai r�i, care au f�cut minuni mari, �i pân� la 
tr�d�torul Domnului Isus, care a fost deja amintit. Curând vom întâlni un alt exemplu de acest 
fel, dar primul, care a fost numit un »fiu al pierz�rii«, arat� clar, c� el nu avea nici cea mai mic� 
pre�uire pentru Hristos. El a primit într-adev�r autoritate, dar nu a dovedit nici ascultare, nici 
credin��, care s�-l conduc�. 
   În felul acesta privirea noastr� se îndreapt� de la sine de la acest prim »fiu al pierz�rii« la 
ultimul, anticrist. Ce caracterizeaz� pe anticrist, ce îl face s� devin� într-o m�sur� uimitoare o 
unealt� ascult�toare a Satanei? A�a cum Iuda nu a putut ar�ta o împotrivire mai mare fa�� de 
Dumnezeu, decât aceea a tr�d�rii Preaiubitului lui Dumnezeu, tot a�a anticrist, cum nici un om 
mai înainte nu a f�cut a�a ceva, va pr�bu�i pe iudei �i pe na�iuni în pierzare. Care este 
caracteristica deosebit� a lui anticrist, pân� în momentul când lui Satana i se permite s�-�i arate 
toat� puterea lui în el? Ce premis� este prezent� la anticrist, care îl preg�te�te pentru aceasta? 
Este voia lui proprie, izvorul oric�rei neascult�ri. De aceea el este denumit împ�ratul care face, 
nu dup� voia lui Dumnezeu, ci »ce va voi« �i potrivit cu voia Satanei (Daniel 11, 36). El este 
»omul p�catului«, »omul f�r�delegii« (2 Tesaloniceni 2, 3,8). Vai, �i noi devenim u�or sclavii lui 
Satana, atunci când facem voia noastr� proprie! Dar la el se vede aceasta într-un mod îngrozitor. 
Vedem în aceste  dou� exemple total diferite, ce loc important ocup� ascultarea de la începutul �i 
pân� la sfâr�itul Sfintei Scripturi. La început primul om a p�r�sit acest loc al ascult�rii, �i 
rezultatul a fost pierzarea total�. Îns� dup� aceea a venit Omul al doilea, Omul ascult�tor. El a 
adus oamenilor nu numai binecuvântarea deplin�, ci �i împ�care �i pace prin sângele crucii Lui. 
El a �ters în chip des�vâr�it p�catele fiec�rui credincios. El a trimis Duhul Sfânt din cer, care 
m�rturise�te despre El �i despre lucrarea Lui de mântuire, care are valabilitate ve�nic�, precum �i 
despre împ�carea universului, la revenirea Lui. De aceea ascultarea este dorin�a, �inta �i bucuria 
sufletului care cunoa�te �i m�rturise�te pe Isus. Prin Cuvântul lui Dumnezeu �i prin Duhul lui 
Dumnezeu este oprit pe loc omul mândru, indiferent �i orbit. Inima este umplut� cu dezgust  fa�� 
de propria r�utate �i are parte de bun�tatea lui Dumnezeu, care a dat la moarte pe Hristos pentru 
salvarea sufletului. Acum omul se pleac� înaintea Domnului �i Mântuitorului lui �i este umplut 
de dorin�a aprins�, s� asculte de El începând chiar din momentul acesta. A�a cum ascultarea 
joac� un rol deosebit de important chiar de la început în via�a sufletului reînnoit, tot a�a este în 
toate c�ile lui Dumnezeu cu lumea, a�a cum vedem pân� la anticristul de la sfâr�itul timpurilor. 
   Astfel, aici este vorba de un principiu de cea mai mare importan�� �i de cele mai mari propor�ii, 
atât cu privire la glorificarea lui Dumnezeu, cât �i cu privire la om, �i chiar mult în afara omului. 
S� ne gândim, c� îngerii care au c�zut au fost odinioar� fiin�e cere�ti! Prin neascultarea �i prin 
mândria lor au p�r�sit pozi�ia dat� lor de Dumnezeu, ca s� ocupe o alt� pozi�ie, pe care 
Dumnezeu nu le-a rânduit-o. Dimpotriv�, ascultarea de Dumnezeu este permanent izvorul 
binecuvânt�rii adev�rate. 
   De aceea nu este de mirare, c� Duhul lui Dumnezeu se ocup� în epistola noastr� imediat cu 
aceast� tem� în locul acesta. Dac� cineva se îndoie�te de rela�ia lui cu Dumnezeu, sau dac� al�ii îl 
întâmpin� cu îndoieli, atunci Duhul ne d� ascultarea ca prim� piatr� de încercare important�. 
Întrebarea este: posed� sufletul acesta duhul ascult�rii? Tocmai în timpurile noastre întunecate 
�tim c� noi odinioar� pe drept am fost numi�i »fiii neascult�rii« (Efeseni 2, 2); dar când a venit 
punctul de cotitur� al întoarcerii la Dumnezeu, noi am devenit »copii ai ascult�rii« (1 Petru 1, 
14). Ascultarea este de la început expresia adev�rat� a unei inimi cur��ite prin credin��. Dorin�a 
ei permanent� este acum, s� asculte de Dumnezeu, probabil cu mult înainte ca sufletul s� 
savureze pacea statornic�, cu toate c� aceasta poate avea loc într-un timp relativ scurt. Detestarea 
p�catului, condamnarea eului propriu �i harul lui Hristos dau na�tere nu numai la dorin�a de a 
face aceasta, ci �i la capabilitatea de a o face; c�ci f�r� cea mai mic� raz� a harului divin nimeni 
nu va putea vreodat� s� ajung� la mântuire. Consternarea poate s�-l opreasc� pe om din drum �i 
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s�-l îndrepte în alt� direc�ie, dar niciodat� nu-l duce la mântuire. Nici din cauza fricii nu a fost 
nici un suflet mântuit, cu toate c� prin fric� el poate fi adus s� aud� evanghelia. Pentru ca noi s� 
fim câ�tiga�i pentru Hristos este nevoie de mai mult �i de altceva, decât frica. Eu cred, c� trebuie 
recunoscut� Persoana lui Hristos, chiar dac� este într-o m�sur� mic�, �i dac� credin�ei trebuie s� i 
se d�ruiasc� lumin� divin� �i via�� ve�nic�. Aceast� via�� ve�nic� se arat� în ascultare �i î�i 
dovede�te realitatea prin aceea c� omul l�untric ascult� din toat� inima de Dumnezeu, sub o lege 
a libert��ii �i nu a robiei. Via�a lui Hristos în noi î�i g�se�te bucuria în a face voia Sa, �i nimic 
altceva, a�a cum a fost totdeauna în chip des�vâr�it la Hristos. 
   Cele spuse explic� aparenta diferen�� ciudat� fa�� de partea dinainte a scrisorii. Îns� acesta este 
locul potrivit s� se atrag� aten�ia cu privire la ascultare. Am v�zut, c� izvorul binecuvânt�rii 
divine în Tat�l ne-a fost f�cut cunoscut prin Fiul �i c� noi acum avem p�rt��ie cu Tat�l �i cu Fiul. 
De asemenea, am auzit c� m�rturia Sa cu privire la caracterul lui Dumnezeu în toat� sfin�enia Sa 
este legat de nedesp�r�it de aceasta. Dac� am devenit p�rta�i ai binecuvânt�rii, vom putea s� 
primim responsabilitatea legat� de posedarea luminii lui Dumnezeu �i umblarea noastr� în 
aceast� lumin�. Aceasta ia na�tere prin aceea, c� via�a ve�nic�, care a fost El în Sine Însu�i, este 
�i via�a noastr�. Atât lumina cât �i via�a se reveleaz� prin ascultare. A�a cum ascultarea a luminat 
din toat� umblarea lui Hristos, tot a�a ea este un element important în cel credincios. Ea este 
piatra de încercare cea mai important� a vie�ii noi aici pe p�mânt. »Prin aceasta �tim c� Îl 
cunoa�tem, dac� p�zim poruncile Lui.« 
   Aceast� ascultare nu este râvna de a predica, a�a cum se vede ea deseori în zilele noastre. Unii 
doresc s� lucreze ca predicatori imediat dup� ce s-au întors la Dumnezeu, chiar dac� ei sunt înc� 
aproape copii. �i nici nu este vorba de a dezvolta a�a numitul „dar al rug�ciunii”, care se arat� în 
mod deosebit în public. La o privire atent� se poate constata, c� este vorba de o repetare cursiv� 
a rug�ciunilor pentru nevoile �i lipsurile din interiorul întregii cre�tin�t��i. Oricum ar fi, 
gândurile revelate ale lui Dumnezeu merg pe cu totul alte c�i. �tim c� în mod deosebit lucrarea 
de vestire a Cuvântului poate s� fie o curs� a înfumur�rii omene�ti. Pare s� fie o lucrare dorit� de 
mul�i, dar din p�cate la unii este prezent� dorin�a, dar le lipse�te puterea necesar� pentru aceast� 
lucrare. Acolo unde darul acesta este cu adev�rat prezent, credin�a �i dragostea sunt active, unite 
în chip minunat. Pentru aceasta trebuie s� fie prezent� baza necesar�. Decisiv trebuie s� fie 
dragostea pentru suflete �i nu impulsul pentru lucrare. Trebuie de asemenea ca în inim� s� fie 
prezent� cunoa�terea divin� cu privire la cine suntem noi în noi în�ine, precum �i, înainte de 
toate, ce este Dumnezeu în Hristos pentru cei pierdu�i �i ce vrea El s� fie. 
   Apostolul pune ascultarea la început; ea este ceea ce Îi revine înainte de toate lui Dumnezeu, �i 
din partea noastr� se cuvine s� dovedim totdeauna ascultare. Ascultarea este o chestiune absolut 
personal� �i ea trebuie practicat� de noi pretutindeni �i tot timpul. Ea ne face �i ne men�ine 
smeri�i, dar totodat� statornici. Ea cere dependen�� de Dumnezeu �i ne p�ze�te de egoism �i de 
influen�ele gre�ite ale altora. Trebuie s� fie prezent� o umblare personal� cu Dumnezeu, ca s� se 
dea ascult�rii valoarea adev�rat� �i s� ne protejeze de auto în�elare. Mai întâi se spune: »Dac� 
p�zim poruncile Lui.« Avem aici o caracteristic� deosebit� a acestei scrisori. Foarte frecvent pe 
parcursul scrisorii nu se poate spune cu exactitate dac� pronumele »El« se refer� la Dumnezeu 
sau la Hristos. Apostolul schimb� deseori de la unul la altul, deoarece revendic�rile lui sunt 
adev�rate pentru amândoi. C�ci cu toate c� Hristos a devenit Om, El nu a încetat niciodat� s� fie 
în acela�i timp �i Dumnezeu. De aceea, când vorbim de »poruncile lui Dumnezeu«, ele sunt în 
acela�i timp �i ale lui Hristos. Deseori apostolul începe direct cu Hristos �i trece apoi s� 
vorbeasc� tot a�a de clar despre Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu Însu�i, este Cuvântul lui 
Dumnezeu, este marele Martor al lui Dumnezeu, care în Persoana Sa a f�cut cunoscut prin 
cuvânt �i prin fapt� gândurile lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, care a lucrat permanent în Hristos, 
face aceste gânduri divine s� fie vii în cel credincios �i d� na�tere în el la ascultarea de El, pentru 
ca el s� nu fac� loc propriilor gânduri, sau s� ac�ioneze dup� voin�a proprie, ci se las� c�l�uzit de 
Dumnezeu. C�ci aceasta este misiunea Duhului Sfânt în privin�a aceasta, ca �i în oricare alt� 
privin��. 
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   În felul acesta începe la noi înv��area, a�a cum începe la orice copil în via�a natural�. La 
început ei în�eleg pu�in, dar este deosebit de important c� ei înva�� s� fie ascult�tori, înainte de a 
în�elege toate lucrurile. Înv���tura pentru a asculta trebuie s� fie clar� �i simpl�, �i potrivit� cu 
în�elegerea copil�reasc�. Nu se poate a�tepta de la un copil, ca s� în�eleag� imediat un principiu 
abstract. Nici m�car referirea la imagini nu are totdeauna rezultatul dorit. S-ar putea ca copilul s� 
repro�eze imediat, c� totul este frumos �i bun pentru tata �i pentru mama, sau pentru o persoan� 
sau alta. Este îns� cu totul altceva, când se refer� la propria persoan� mic�. 
   Ascultarea se arat� mai întâi în formele cele mai simple, cele mai strict personale �i cele mai 
necesare, �i anume în supunerea fa�� de poruncile lui Dumnezeu. Prin aceste porunci nu se 
în�elege cele zece porunci ale Legii. Apostolul Ioan nu se refer� niciodat� la acestea, atunci când 
vorbe�te despre porunci, a�a cum face aici. Mai degrab� ele stau în leg�tur� vie cu Hristos. 
Diferen�a dintre povara, pe care o punea Legea, �i punerea la încercare prin aceste porunci ale 
Domnului este, spus pe scurt, urm�toarea: Legea a dovedit ce este omul în sine însu�i; 
Evanghelia dimpotriv�, este revelarea a ceea ce este Dumnezeu în Hristos. Omul aflat sub Lege a 
fost pus la încercare, ca s� se vad� dac� el era gata s� renun�e la voin�a proprie �i s� împlineasc� 
cerin�ele lui Dumnezeu, �i prin aceasta s� primeasc� via�a. Via�a i-a fost f�g�duit� cu respectarea 
condi�iei, c� el era ascult�tor, în opozi�ie cu ceea ce Dumnezeu d�ruie�te acum celui care crede. 
Primirea vie�ii este acum premisa pentru ascultare; via�a este în credincios pe baza credin�ei lui, 
tot a�a cum ea era în Hristos, înainte ca El s� vin� în lumea aceasta. El era ca via�� ve�nic� la 
Tat�l, �i atunci când a devenit Om, nu s-a schimbat nimic cu privire la aceast� via�� ve�nic�. El a 
fost revelat pe p�mânt nu numai ca Persoan� divin�, pentru ca s� descopere dragostea Sa ca 
Dumnezeu adev�rat �i ca Fiu al lui Dumnezeu; El a fost totodat� via�a ve�nic�, care a adus via�� 
celor care z�ceau în moarte din cauza p�catului. Este deci evident, c� poruncile amintite aici 
slujesc ca fir c�l�uzitor vie�ii noi, care ne-a fost d�ruit�, în loc s� fie un etalon moral, prin care s� 
primim via��, dac� le împlinim. Ele sunt transpuse în fapte prin via�a în Hristos, pe care 
credinciosul a primit-o deja prin har. Felul în care aceast� ascultare se arat� în primul rând, o 
dovedesc cuvintele: »dac� p�zim poruncile Lui.« În harul S�u, Dumnezeu pune aceste lucruri în 
fel autoritar înaintea sufletelor noastre. Copiii S�i, totodat� cei n�scu�i din nou prin har, trebuie 
s� fie con�tien�i de seriozitatea, de importan�a �i de necesitatea poruncilor Sale. De aceea El 
vorbe�te în multe cazuri cu mare fermitate, cu toat� claritatea �i autoritatea. Nu este aceasta bun 
�i corect? Î�i poate imagina o creatur�, care gânde�te s�n�tos, c� Dumnezeu ar putea vreodat� s� 
vorbeasc� altfel decât cu autoritate absolut�, sau c� autoritatea Sa nu este valabil� pentru tot ce 
El porunce�te oamenilor? S� nu se gândeasc�, c� poruncile lui Dumnezeu se refer� numai la ceea 
ce omul trebuie s� fac�. S� nu existe oare, în tot ce a f�cut El, nimic care este vrednic de crezut? 
În 1 Ioan 3, 23 ni se porunce�te s� credem în Numele Fiului S�u. Aceasta nu este o porunc� mai 
pu�in important� ca aceea a dragostei reciproce. Dumnezeu porunce�te oamenilor s� cread� 
Evanghelia, �i celor credincio�i s� se iubeasc� unii pe al�ii. Ambele le prezint� ca o porunc�. Prin 
aceasta El ne arat�, c� în toate lucrurile autoritatea Sa este decisiv�, �i nu numai dragostea Sa, �i 
c� El are dreptul s� porunceasc�. F�r� îndoial� omul este obligat s� asculte. 
   S� lu�m un exemplu: potrivit cu Faptele Apostolilor 17, 30, apostolul Pavel spune atenienilor, 
c� Dumnezeu porunce�te acum tuturor oamenilor de pretutindeni s� se poc�iasc�. Aceasta 
înseamn� acela�i lucru, ca s� cread� în Fiul S�u Isus Hristos. Nu este vorba ca oamenii s� scape 
de pierzarea temporal�, ca odinioar� cei din Ninive, ci ca p�c�to�ii s� fie salva�i de focul ve�nic 
al iadului. Nici Iona �i nici locuitorii din Ninive nu s-au gândit s� fie salva�i de judecata ve�nic�, 
sau s� primeasc� via�a ve�nic�, ca s� se poat� bucura de p�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul �i s� fie 
ve�nic împreun� cu Hristos în slav�. Dar noi am primit acum porunca Sa clar� în acest sens, �i 
dac� sufletul nostru are o atitudine corect�, atunci aceast� porunc� are cea mai mare însemn�tate 
pentru noi. Prin aceasta Dumnezeu arat� ce valoare avem noi pentru El. Ce bucurie are sufletul, 
care s-a smerit în praf �i cenu�e din cauza p�catelor lui, s� recunoasc� prin credin��, c� 
Dumnezeu este foarte interesat s�-l binecuvânteze din bel�ug cu plin�tatea harului S�u! Totodat� 
este �i o chestiune legat� de maiestatea Sa; Dumnezeu nu poate s� renun�e la ea, ca astfel s� vin� 
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în întâmpinarea omului nenorocit, arogant. Cât de orb este omul cu privire la toat� via�a Sa plin� 
de p�cat �i du�m�nie fa�� de Dumnezeu, cu privire la nimicirea sa total� prin înc�p��ânarea sa, 
dac� caut� vina la Dumnezeu, la Dumnezeul care a dat pe Fiul S�u, ca s� salveze pe p�c�tosul 
cel mai tic�los. 
   Dac� iubim pe cineva, ne vom bucura, s�-i împlinim dorin�ele, chiar dac� ele ar fi îmbr�cate 
sub forma unei porunci. Dac� este o persoan� cu autoritate, dorin�a ei prime�te caracterul unei 
porunci chiar �i în rela�iile dintre oameni, cu cât mai mult atunci când este vorba de Dumnezeu, 
care niciodat� nu minte �i nu în�eal�, care dovede�te deplin� bun�tate, îndurare �i îndelung� 
r�bdare chiar �i fa�� de omul indiferent �i ostil. În afar� de aceasta, pentru suflet este o 
binecuvântare de durat� ve�nic�, dac� împlinim poruncile Lui. P�c�tosul, care toat� via�a lui s-a 
obi�nuit cu r�ul, trebuie acum s� înve�e binele. Dac� el s-a poc�it sincer înaintea lui Dumnezeu �i 
a crezut în Domnul Isus, aceasta înseamn� o schimbare radical� a vie�ii lui întregi. Dumnezeu îi 
face cunoscut cu toat� claritatea �i cu toat� fermitatea voia Sa �i gândurile Sale. Aceast� grij� 
plin� de dragoste a lui Dumnezeu face înc�p��ânarea �i indiferen�a omului fa�� de poruncile Sale 
s� fie mult mai condamnabil�, �i în mod deosebit atunci când el se declar� de partea Domnului. 
   În versetul 5 apostolul ne d� o privire mai adânc�: »Dar cine p�ze�te Cuvântul Lui ...«. Aceasta 
nu este acela�i lucru cu p�zirea »poruncilor«. Aceasta înal�� ascultarea (natura sa �i dimensiunea 
sa). Are ca premis�, c� credinciosul a f�cut progrese spirituale �i în�elegerea sa spiritual� a 
crescut, �i este ferm hot�rât s� transpun� în fapt� Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea lui nu mai 
este dominat� numai de o »porunc�«, ci de »Cuvântul S�u«. Acest Cuvânt nu trebuie s� fie sub 
forma unei porunci, el descopere sufletului ce este pl�cut lui Dumnezeu �i ce pre�uie�te El. Unui 
suflet ascult�tor în totul îi este suficient� deja o aluzie, ca s� fie credincios într-un anumit lucru, 
chiar dac� Dumnezeu nu a dat o porunc� categoric� în privin�a aceasta. 
   Este uimitor �i totodat� dureros s� vezi cum o inim� legalist� ac�ioneaz� exact în direc�ie 
opus�. În cre�tin�tate (în mod deosebit printre bapti�ti) domin� p�rerea, c� botezul �i Masa 
Domnului trebuie privite ca porunci. Dar acestea nu trebuie privite a�a. Unde g�sim în Scriptur� 
o porunc� s� fi botezat, sau s� iei parte la Masa Domnului? A face o porunc� din acestea, 
înseamn� s� pui aceste lucruri într-o lumin� total fals�. Botezul cre�tin este o favoare, oferit� 
celui credincios pe baza autorit��ii Domnului Isus. Famenul Etiopian a întrebat: »Ce m� 
împiedic� s� fiu botezat?«; �i în cazul lui Corneliu, Petru a spus: »Se poate opri apa ...« Ar fi 
ciudat s� se vorbeasc� în felul acesta, dac� botezul ar fi o porunc�. Cine ar avea curajul s� 
împiedice sau s� opreasc� o porunc� a Domnului? În aceast� împrejurare vin imediat dintre cei 
t�ia�i împrejur �i se ceart� aprins cu Petru. În Scriptur� nu se poate g�si nici un loc, în care 
executarea botezului este prezentat� ca o porunc�. Cine se preocup� cu botezul unui m�rturisitor 
cre�tin, acela ori îl va boteza el, ori îl va îndemna s� se lase botezat de altcineva. Dar bapti�tii nu 
în�eleg a�a. Ei vorbesc despre o porunc� direct� a Domnului adresat� celui care se boteaz�, ca s� 
se boteze. Dar Domnul Isus nu a poruncit a�a ceva. Este bucuria Lui, s� ofere sufletului ca o 
favoare botezul potrivit cu Cuvântul S�u. Botezul nu este subiectul unei porunci, nici în sensul 
moral �i nici în sensul legalist al Cuvântului. Cu privire la Masa Domnului este tot a�a. Domnul 
spune: »Lua�i, mânca�i!« Face felul acesta de exprimare o porunc� din invita�ia Domnului? S� 
presupunem c� eu sunt pe moarte; un prieten drag m� viziteaz� la patul de moarte �i eu a� spune, 
referindu-m� la Biblia mea: „Ia Biblia mea �i p�streaz-o!” Dac� cineva ar vrea s� numeasc� 
aceast� dorin�� ca fiind o porunc�, atunci acela trebuie s� fie ori prost, ori r�u inten�ionat. Nu este 
o porunc�, ci este expresia dragostei mele fa�� de prietenul meu. F�r� îndoial� o astfel de 
rug�minte are efectul unei porunci, dar ea merge mult mai departe �i se diferen�iaz� foarte mult 
de o porunc�. Ea vorbe�te despre sentimentele inimii fa�� de un om, pe care pân� la moartea sa l-
ai iubit mult �i cordial �i de care î�i aduci aminte cu pl�cere. Rug�mintea a venit de pe patul de 
moarte, ea a fost primit� în acest sens �i a�a trebuie în�eleas� de orice om cu judecat�. 
   Un exemplu, pe care l-am folosit des, va clarifica probabil mai mult aceasta. S� ne imagin�m o 
familie s�rac�, care pentru între�inere are nevoie de munca zilnic�. Capul familiei, cel care 
hr�ne�te familia, trebuie s� plece în fiecare zi foarte dis-de-diminea�� la lucru. Îmi este clar, c� în 
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zilele noastre de bun�stare acesta poate s� fie un caz rar, dar în trecut a fost a�a. S� presupunem 
c� b�rbatul trebuie s� plece diminea�a foarte devreme, ca s� ajung� la firm� sau la locul lui de 
munc�. Dar mama casei se îmboln�ve�te deodat� �i trebuie s� stea în pat. Femeia, care se scula 
cu bucurie diminea�a, ca s� preg�teasc� dejunul �i tot ce el avea nevoie pe parcursul zilei, este 
a�a de bolnav�, c� nici m�car nu se poate vorbi cu ea. Ce este de f�cut într-o situa�ie ca aceasta, 
care a venit deodat�? Una din fiicele familiei a în�eles imediat situa�ia grea. Nimeni nu i-a 
poruncit, s� ac�ioneze acum, dar ea vede clar, ce are de f�cut. Ea �tie, c� în situa�ia familiei a 
intervenit o schimbare, �i deoarece mama nu poate s� fac� lucr�rile din cas�, le face ea. Ea a 
ajutat-o deseori pe mama ei, �i acum ea ia ini�iativa. Se scoal� diminea�a devreme, aprinde focul, 
preg�te�te o cafea sau un ceai fierbinte pentru tata �i îngrije�te de el cu tot ce îi trebuie pentru 
timpul cât este plecat de acas�. Nimeni nu i-a dat o astfel de porunc�; exemplul acesta este o 
ilustra�ie a ceea ce se în�elege prin »Cuvântul S�u«. A�a cum Cuvântul lui Dumnezeu, f�r� s� fie 
îmbr�cat sub o form� de porunc�, exprim� voia Sa, tot a�a �i fiica casei a cunoscut voia mamei, 
chiar dac� ea nu a putut s� i-o spun�. Tat�l era a�a de preocupat prin boala so�iei lui, c� abia 
putea, sau nici nu putea s�-�i preg�teasc� hrana; cu toate acestea trebuia s� mearg� în continuare 
la lucru. Fata lui a în�eles toate acestea. F�r� s� fac� caz mare din aceasta, ea a f�cut lucrarea, pe 
care a f�cut-o totdeauna mama ei. Aici nu a fost împlinit� nici o „porunc�”; exemplul arat� ce 
înseamn� »p�zirea Cuvântului Lui«. 
   În felul acesta cre�tinul cre�te în cunoa�terea lui Dumnezeu �i î�i g�se�te bucuria în a-I fi pl�cut 
Lui. El p�ze�te Cuvântul nu numai atunci când are forma de porunc�; inimii ascult�toare îi este 
de ajuns s� �tie care este voia bun� a lui Dumnezeu în orice lucru, ca s-o împlineasc�. Aceasta nu 
înseamn� nici un îndemn din afar� adresat con�tiin�ei, �i nici s� caute sfat. Nu, eu sunt chemat s� 
fiu supus lui Dumnezeu prin p�zirea Cuvântului S�u. Eu sunt obligat s� fac voia lui Dumnezeu, 
prezentat� acum în Cuvântul scris al Sfintei Scripturi. Ea a fost scris� atât pentru mustrarea 
noastr�, cât �i pentru mângâierea noastr�. A�a a încredin�at apostolul Pavel pe aceia, care nu îi 
vor mai vedea fa�a, lui Dumnezeu �i Cuvântului harului S�u. Dac� vrem ca to�i credincio�ii s� fie 
ascult�tori de voia lui Dumnezeu, atunci s� începem cu toat� smerenia cu noi în�ine. Tot ce este 
necesar pentru aceasta este cuprins în Cuvântul S�u, �i felul cel mai bun de a-l citi a�a cum 
trebuie este s� privim pe Hristos Însu�i în el; în toat� Scriptura El este subiectul sublim al lui 
Dumnezeu. Este important nu numai ce a spus Hristos, cu toate c� este m�re�; �i nici ce a 
poruncit El, cu toate c� are valoarea cea mai mare; ci revelarea Lui Însu�i în orice moment al 
umbl�rii Lui pe p�mânt. Îl g�sim, de exemplu, diminea�a foarte devreme, înainte de a se face 
ziu�, în rug�ciune înaintea lui Dumnezeu. Nu are aceasta s�-�i spun� �ie �i mie ceva? Prive�te-L, 
cum toat� noaptea st� în rug�ciune înaintea lui Dumnezeu, când în ziua urm�toare are de luat o 
decizie important�. Aceasta ar trebui s� vorbeasc� foarte clar inimilor noastre. Noi nu avem voie 
s� gândim, �i nu trebuie s� gândim, c� noi putem s� facem în privin�a aceasta exact ca Domnul; 
dar cine vrea s� conteste, c� prin aceasta El ne-a l�sat un exemplu? Un exemplu nu este o 
porunc�, dar cu toate acestea el trebuie s� aib� efect deplin asupra sufletului, ca s�-i trezeasc� 
aten�ia �i solicitudinea spre ascultare. 
   De aceea apostolul Ioan scrie: »Cine zice: Îl cunosc, �i nu p�ze�te poruncile Lui, este un 
mincinos, �i adev�rul nu este în El« (versetul 4). La o astfel de persoan� lipse�te total duhul 
ascult�rii. El nu numai c� nu p�ze�te Cuvântul S�u, ci nici m�car poruncile Lui. El ignoreaz� 
toate obliga�iile lui �i d� la o parte rânduielile lui Dumnezeu, nu numai pe cele ale Vechiului 
Testament, ci �i pe cele ale Noului Testament, care sunt destinate în mod deosebit pentru cre�tin. 
În aceste porunci noi se poate vedea în primul rând, dac� m�rturisirea cre�tin� a unui om este 
adev�rat�. Dac� el nu are interes pentru p�zirea poruncilor lui Dumnezeu, atunci nu trebuie s� 
cercet�m mai departe care este atitudinea lui fa�� de Hristos �i fa�� de întreg Noul Testament. 
   Versetul 5 ne arat� opusul: »Dar cine p�ze�te Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a 
ajuns des�vâr�it�.« Aici se arat� o atitudine de ascultare fa�� de întreg Cuvântul lui Dumnezeu, 
fa�� de toate gândurile Lui, �i ele sunt �i împlinite, deoarece persoana respectiv� iube�te 
Cuvântul lui Dumnezeu. Inima lui ofer� dovada, c� el este ascult�tor, prin aceea c� el p�ze�te nu 
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numai poruncile lui Dumnezeu ci �i Cuvântul S�u. Cuvântul este scump pentru suflet �i el nu 
este perceput numai ca autoritate �i putere. El cerceteaz� cu bucurie întreg Cuvântul lui 
Dumnezeu �i prime�te binecuvântare din el; �i unde are loc a�a ceva, apostolul Ioan spune f�r� 
ezitare, c� dragostea lui Dumnezeu a ajuns des�vâr�it� într-un astfel de om. 
   Aceasta ofer� ocazia s� atragem aten�ia asupra felului deosebit al apostolului, care se întâlne�te 
nu numai în scrisoarea aceasta, ci în toate scrierile lui. El prive�te lucrurile corespunz�tor 
principiilor divine revelate, f�r� s� se ocupe cu obstacolele �i e�ecurile care rezult� din starea �i 
comportarea omului. El nu trateaz� insuccesele, care sunt urmarea indiferen�ei noastre. Apostolul 
are înaintea ochilor pe adev�ratul cre�tin �i îl prive�te ca pe unul care împline�te gândurile lui 
Dumnezeu. De aceea el nu diminueaz� aceste principii �i nici nu le atenueaz� prin folosirea de 
p�r�i nepl�cute, pe de o parte, sau aten�ion�ri, pe de alt� parte. El ne prezint� simplu ce este 
pl�cut lui Dumnezeu �i ce se cuvine pentru copilul S�u, �i aceasta înseamn�, chiar �i pentru cel 
mai tân�r credincios, »p�zirea poruncilor Lui«. Pentru aceia, care nu mai sunt la început, ci au 
acumulat experien�e spirituale, este valabil, ca ei s� p�zeasc� nu numai poruncile Sale, ci în 
general »Cuvântul S�u«, aceasta înseamn�, tot ce face cunoscut în sens general voia Sa. 
   De aceea citim, dac� vrem s� mai privim înc� o dat� la Domnul nostru: »Iat�, Eu vin, s� fac 
voia Ta, Dumnezeule.« El nu spune „Legea Ta”, sau „porunca Ta”, cu toate c� El a împlinit 
permanent Legea Sa �i a împlinit poruncile Sale; El a onorat �i îndrept��it Legea lui Dumnezeu �i 
i-a acordat o valoare, cum nimeni mai înainte n-a f�cut. El mai spune: »În sulul c�r�ii este scris 
despre Mine«. Era sulul c�r�ii, pe care o cuno�tea numai Tat�l, Fiul �i Duhul Sfânt (Dumnezeu 
folose�te aici expresii simbolice, cunoscute de oameni). Erau gândurile lui Dumnezeu, ascunse în 
hot�rârile Lui, care au fost scrise mai târziu în cartea Psalmilor. Ce se spune despre sulul c�r�ii, 
st� de fapt în opozi�ie cu Legea �i rânduielile ei; dar aceast� hot�râre era din ve�nicie. �i când El 
a venit �i a devenit Om, scopul venirii Lui a fost s� fac� voia lui Dumnezeu. Aceast� voie era 
mult mai mult decât oamenii au în�eles cu privire la cele zece porunci sau cu privire la Lege. În 
aceast� voie s-a f�cut cunoscut un har nespus de mare. Domnul nu a f�cut numai voia lui 
Dumnezeu, El a �i îndurat-o; c�ci El a fost ascult�tor de ea pân� la moarte, da, chiar moarte de 
cruce. Când a cerut Legea, sau a a�teptat, vreodat� o astfel de jertf� din partea unui neprih�nit? 
Era cuprins în Lege gândul, c� Sfântul lui Dumnezeu va muri pentru p�c�to�i? Nu, dar tocmai 
aceasta a fost voia lui Dumnezeu, �i Domnul a cunoscut-o deja înainte de toate timpurile. Jertfele 
de t�iere �i darurile p�mânte�ti nu puteau aduce mântuirea. Dumnezeu spune, c� acestea nu 
puteau niciodat� s� fac� des�vâr�it pe cel ce se apropia în felul acesta. Sângele taurilor, oilor �i 
caprelor nu poate nicidecum s� îndep�rteze p�catele, s� scape de iazul de foc sau s� salveze pe 
un p�c�tos de judecata lui Dumnezeu. Nici un ritual nu poate s� transforme un om r�u într-un om 
bun sau s� fac� ca el s� stea f�r� pat� înaintea lui Dumnezeu, »mai alb decât z�pada«. Unde se 
g�se�te atunci salvarea? Domnul spune: »În sulul c�r�ii este scris despre Mine«. El a îndep�rtat 
pe prima, Legea, �i a pus în loc pe cea de-a doua, �i aceasta era voia lui Dumnezeu. Aceast� voie 
const� în aceea, prin harul nem�rginit, prin moartea Domnului Isus, s� salveze pe cel mai r�u 
p�c�tos. Nu dovede�te aceasta, ce putere minunat� este în ceea ce Dumnezeu ne face cunoscut în 
Cuvântul S�u? Dumnezeu a urm�rit hot�rârea Sa cu toat� perseveren�a, �i Domnul a cunoscut-o 
deja din ve�nicie. Când apoi a venit împlinirea vremii, a venit El, ca s� fac� voia lui Dumnezeu, 
dar la împlinirea voii acesteia El a suferit pân� la extrem. Nici o alt� lucrare mare a puterii lui 
Dumnezeu ar fi fost suficient� pentru aceasta. El a fost gata s� fie f�cut p�cat de c�tre Dumnezeu 
�i s� suporte toate urm�rile care rezultau din aceasta. El a fost gata s� glorifice pe Dumnezeu cu 
privire la p�cat �i s� fac� ca Dumnezeu s� fie drept �i cu toate acestea s� poat� acorda iertarea 
deplin� a p�catelor, da, s� poat� s� ne îndrept��easc� �i s� ne glorifice. Hristos a trebuit s� sufere 
pentru p�cat sub mâna sfânt� a lui Dumnezeu, care a purtat sabia împotriva p�catului �i a 
executat pedeapsa, pe care p�catul a meritat-o. Dar El a purtat-o cu supunere des�vâr�it�, orice ar 
fi putut s�-L coste. Aceasta arat� diferen�a total� dintre Lege �i har. 
   Pentru cel credincios este valabil acela�i principiu, ca �i pentru Hristos, desigur cu excep�ia, c� 
El este Dumnezeu �i El a înf�ptuit lucrarea de isp��ire pentru noi. Noi posed�m deja via�a, 



Ce era de la început: Studiu asupra Epistolei 1 Ioan cap. 2, 3-6 - W. Kelly 

11 

înainte de a p��i în practica vie�ii de credin��, a�a cum Domnul avea via�a în Sine din ve�nicie. 
Noi ac�ion�m a�a, pentru c� noi avem deja via�a, �i nu, ca omul aflat sub Lege, pentru ca s� 
ob�inem via�a. Umblarea cre�tinului este prezentarea practic� în exterior a vie�ii noi. Aceasta este 
imposibil pentru to�i cei care nu au via�a nou�. �i numai cine p�streaz� privirea credin�ei 
îndreptat� spre Domnul Isus �i prin aceasta posed� aceast� via��, este capabil pentru o astfel de 
umblare. Altfel ochiul nu mai este curat; el va fi ocupat cu tot felul de lucruri, a�a c� umblarea nu 
se va mai face în lumin�. Domnul a spus în evanghelia dup� Matei 6, 22: »Dac� ochiul t�u este 
s�n�tos (literar: simplu), tot trupul t�u va fi plin de lumin�«; �i numai El poate s� fac� ochiul 
simplu (curat, s�n�tos). 
   Aceasta ne este ar�tat clar în acest verset 5. Dar apostolul merge �i mai departe: »Prin aceasta 
�tim c� suntem în El«; el nu spune numai: „... c� noi Îl cunoa�tem”. Ce privilegiu ne este 
prezentat aici, la care noi avem acces! 
   În felul acesta îmb�rb�teaz� Dumnezeu pe aceia, care au devenit ascult�tori în duhul lor. Ei nu 
numai Îl cunosc, ci ei �i �tiu, c� ei sunt în El. Ce privilegiu binecuvântat pentru un credincios este 
asigurarea, c� el este în Hristos! El este Cel nem�rginit, noi suntem cei m�rgini�i �i slabi, dar prin 
harul S�u suntem binecuvânta�i. Aici se arat�, c� via�a este în totul dependent� de Dumnezeu �i 
de Fiul S�u. Duhul lui Dumnezeu înt�re�te în noi dorin�a dup� aceast� dependen�� �i folose�te 
Cuvântul, ca s� ne consolideze în aceast� atitudine. �i ce ne spune Cuvântul? El ne descoper�, c� 
Dumnezeu Î�i are bucuria s� dea credincio�ilor ascult�tori asigurarea �i cunoa�terea, c� ei sunt în 
El. Cât de ferici�i suntem s� �tim, ce este El pentru noi �i ce a fost El pentru noi. Ce mângâiere �i 
ce putere ne d� aceasta, când noi sim�im propria sl�biciune! 
   Dac� compar�m locul acesta cu Ioan 14, 20, vom constata c� a fi în Hristos este o parte 
component� a bog��iei binecuvânt�rilor cre�tine. Cu acea ocazie Domnul i-a asigurat pe ucenici, 
c� ei vor primi acest privilegiu în ziua în care li se va da Duhul Sfânt, ca s� fie în ei �i s� r�mân� 
cu ei, dup� ce Domnul S-a în�l�at la Tat�l: »În ziua aceea ve�i cunoa�te c� Eu sunt în Tat�l Meu, 
c� voi sunte�i în Mine, �i c� Eu sunt în voi.« Aici este vorba pentru prima dat� de pozi�ia 
minunat� a Domnului înviat, pe care El o ocup� cu drept deplin în Tat�l S�u. Nu este de mirare, 
c� El ca Singurul Fiu n�scut este în Tat�l, c�ci aceasta a fost dintotdeauna pozi�ia Lui proprie în 
dumnezeire. Dar acum se descoper� pentru prima dat� ucenicilor, c� El ocup� aceast� pozi�ie ca 
Omul înviat, a�a cum era �i cum va r�mâne pentru totdeauna. Este locul Lui începând din 
momentul în�l��rii, care pe drept a fost dat Domnului în�l�at ca distinc�ie, dup� ce lumea L-a 
lep�dat (compar� cu Ioan 16, 10). Prin credin�� �tim, în Numele Lui înv��a�i de Duhul Tat�lui, c� 
El este acolo în Tat�l S�u. Aceast� pozi�ie dep��e�te cu mult pozi�ia pe care El ca Mesia o va 
ocupa pe scaunul de domnie al lui David, sau ca Fiu al Omului în Împ�r��ia viitoare de o mie de 
ani ca Domnitor peste na�iunile p�mântului. Este pozi�ia Lui �i ea este posibil� numai pentru c� 
El ca Persoan� divin� este una cu Tat�l. Dar El este acolo ca Omul înviat, care a înf�ptuit 
lucrarea de mântuire. Aceasta ofer� cre�tinismului m�re�ia sa unic� în felul ei. 
   Dup� ce Domnul a ar�tat ucenicilor, c� El este în Tat�l, ei trebuie s� �tie c� �i ei erau în El. 
Aceasta înseamn�, c� pe baza mor�ii �i învierii Lui ei nu erau numai o parte a roadei, pe care 
gr�untele de grâu a adus-o prin faptul c� El a c�zut în p�mânt �i a murit. Mai degrab� ei trebuie 
s� ocupe o pozi�ie intim� �i cereasc� în El, în m�sura în care aceasta este posibil pentru o 
creatur�; nu numai via�a de înviere, ci �i locul de siguran�� în El, pe care îl cunoa�tem deja acum 
când suntem înc� pe p�mânt. Ei trebuie s� fie umplu�i �i de cunoa�terea, c� Hristos este în ei. 
Acest adev�r caracterizeaz� Epistola c�tre Coloseni (capitolul 1, 27). Faptul c� credincio�ii sunt 
în Hristos este semnul caracteristic al Epistolei c�tre Efeseni (capitolul 1, 3; 2, 6,10, �i a�a mai 
departe). Amândoi apostolii trateaz� acest adev�r, cu deosebirea c�  apostolul Ioan îl aplic� la 
fiecare credincios în parte, în timp ce apostolul Pavel îl aduce în leg�tur� cu unitatea trupului lui 
Hristos, cu Adunarea. Este partea pe care o posed� orice cre�tin adev�rat. Necunoa�terea care 
domin� în cre�tin�tate este dovada trist� a necredin�ei ei. Aceasta împiedic� pe unii credincio�i 
din timpul nostru s� în�eleag� adev�rul deplin, �i a�a a fost cu siguran�� începând cu moartea 
apostolului. El aten�ioneaz� aici, c� este necesar s� se p�zeasc� cuvântul lui Hristos �i s� fi 
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des�vâr�it în dragostea lui Dumnezeu, c�ci de aceasta depinde practicarea acestui adev�r. 
Aceasta nu este mai mult decât se cuvine fiec�rui credincios; acolo unde lipse�te aceasta, Duhul 
Sfânt, prin care am fost pecetlui�i pentru ziua r�scump�r�rii, adic� a mântuirii trupului nostru, 
este întristat. Lipsa de credin�� �i de credincio�ie face ochiul spiritual s� devin� orb fa�� de 
privilegiile noastre cele mai înalte. 
   »Cine zice c� r�mâne în El ...«. Apostolul nume�te aici un alt punct, cu care probabil cineva ar 
putea s� se laude pe nedrept. El se preocup� cu totul altfel de acest aspect, decât în cazul celor 
care cu indiferen�� dispre�uiesc autoritatea lui Dumnezeu. Pe o astfel de persoan� o nume�te 
mincinos �i spune c� adev�rul nu este în ea. Prin aceasta la stigmatizat ca pe unul care în realitate 
nu a primit nimic de la Dumnezeu. Dar dac� este vorba de m�rturisirea de a r�mâne în El, atunci 
sentin�a este mai pu�in aspr�, dar este totu�i absolut necesar�. Afirmi tu, c� r�mâi în El? Atunci 
tu e�ti dator s� umbli a�a cum a umblat El. Aici nu este vorba de faptul, c� cineva afirm�, c� el 
nu are niciun p�cat. Dac� spunem c� noi r�mânem în Hristos, atunci aceast� r�mânere în El va 
avea influen�� direct� �i cu putere deplin� asupra umbl�rii, c�ci aceast� umblare este expresia 
unei vie�i în lumina lui Dumnezeu. Dac� eu r�mân cu adev�rat în El, care este Via�� �i Lumin�, 
ce m� va împiedeca atunci s� umblu a�a cum a umblat Hristos? În prezen�a Lui nu vom p�c�tui; 
dac� nu suntem con�tien�i de prezen�a Lui, atunci vom c�dea în p�cat. Prin har este valabil 
acela�i principiu �i pentru umblarea noastr�, cu toate c� ar fi o îngâmfare s� afirm�m, c� 
umblarea noastr� este ca �i umblarea Lui. Important este, c� nu Legea, ci Hristos este etalonul 
pentru umblarea noastr�. 
   Dar noi �tim cât de u�or ajungem s� c�dem, cât de repede uit�m pentru momente scurte pe 
Domnul, cât de mult suntem înclina�i s� l�s�m natura proprie s� lucreze. În acest caz nu am 
r�mas în El. Îns� apostolul nu vorbe�te despre astfel de obstacole limitate. El are principiul 
înaintea ochilor, �i un principiu are caracter absolut. Oricine ezit� s� recunoasc� acest adev�r 
absolut, deoarece omul se comport� când într-un fel, când în alt fel, acela expune credin�a 
primejdiei de a fi înlocuit� de sentimente �i sim��minte. Cum s� se poat� atunci în�elege adev�rul 
lui Hristos din locul acesta �i din alte locuri din Scriptur�? Toate trebuie în�elese în caracterul lor 
absolut, atât Persoana lui Hristos �i lucrarea Sa, cât �i harul, dac� p�c�tosul vrea s� aib� parte de 
binecuvântarea deplin� care rezult� din acestea. Dac� Dumnezeu m� îndrept��e�te, atunci El nu 
îmi d� o îndrept��ire nedes�vâr�it�. Dac� El îndrept��e�te pe p�c�tos, atunci El o face tot a�a de 
absolut, ca �i atunci când d�ruie�te via�a ve�nic� în Hristos. Credinciosul a primit via�a ve�nic�, 
ca s� fie ascult�tor �i ca s� se poat� bucura de p�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul. De aceea citim aici: 
»Cine zice c� r�mâne în El, trebuie (sau: este dator) s� tr�iasc� �i el cum a tr�it Isus.« Aici este 
vorba de cineva, care are preten�ia, c� r�mâne în El; de aceea acest cuvânt trebuie s� lucreze la 
con�tiin�a lui. Aici nu este vorba de fericirea de a �ti, c� e�ti în El, ci de m�rturisirea, c� ai f�cut 
din El locul de odihn� al sufletului, în care e�ti ocrotit în bucurie �i necaz, în orice pericol �i orice 
greut��i. C�ci aceasta înseamn� s� r�mâi în El. Dac� aceasta este realitate pentru mine, atunci eu 
trebuie s� umblu a�a cum a umblat El. Umbl�m noi cu adev�rat a�a, în fapt� �i în adev�r? 
Umblarea noastr� s�r�c�cioas� dovede�te cât de pu�in r�mânem realmente în El. Ca credincio�i 
m�rturisim îns� c� Hristos este adev�ratul nostru etalon, �i cât de mult ar trebui s� ne smereasc� 
aceasta. Noi nu ne permitem s� putem umbla vreodat� la în�l�imea grandioas�, pe care a umblat 
Hristos, dar prin har n�zuim s� fim urma�ii Lui. 


