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1 Ioan 4,1-6 

 
 
   Înainte ca apostolul să continue să vorbească despre rămânerea lui Dumnezeu în noi, care este 
adeverită prin Duhul care ne-a fost dat (cap, 3,24), el se ocupă cu o altă temă importantă. El vrea 
prin aceasta să ne protejeze de atacurile duşmanului asupra fundamentelor credinţei. El face 
aceasta, prin aceea că el prezintă adevărul cu privire la Persoana lui Hristos, revelarea decisivă a 
lui Dumnezeu cu privire la El. Aceasta a fost făcută cunoscut apostolilor inspiraţi şi profeţilor de 
către Domnul înălţat şi este o parte componentă a scrierilor noutestamentale. 
   În contrast cu învăţăturile apostolului de până acum nu sunt semnele de recunoaştere, care 
conduc la despărţirea creştinilor adevăraţi de cei neadevăraţi sau de cei care se înşeală singuri. 
Sub călăuzirea Duhului Sfânt Ioan se îndreaptă în felul lui caracteristic, deja cunoscut, spre o 
temă cu importanţă fundamentală, şi anume, spre pietrele de încercare ale adevărului date de 
Dumnezeu. Acestea sunt două: Persoana Sa Însăşi revelată în carne şi revelaţiile despre El făcute 
de martorii aleşi. Deoarece El era Dumnezeu adevărat şi Om desăvârşit, şi comunicarea acestui 
adevăr deosebit de minunat purtând pecetea autorităţii lui Dumnezeu şi scrisă de bărbaţi anume 
inspiraţi pentru acest scop, nu trebuia să fie mai puţin dumnezeiască. El este Acela de a cărui 
primire depinde viața veșnică cu toate privilegiile pentru credincioși și pentru Adunare, al căror 
slujitor era apostolul Pavel, mai mult decât toți ceilalți apostoli. El este și Acela, prin a cărui 
respingere mânia lui Dumnezeu (potrivit cu Ioan 3,35-36) rămâne peste toţi vinovaţii. Potrivit 
caracterului în care El ca Adevărul Însuşi a venit din cer în harul neîngrădit, Dumnezeu a purtat 
de grijă pentru revelarea cea mai demnă de încredere a Fiului Său prin om şi pentru om, 
indiferent dacă acesta ascultă de ea sau o respinge. Această revelare este adaptată la conştiinţa şi 
inima omului, dar supravegheată şi inspirată de Dumnezeu, care nu poate greşi. 
   Dacă I-a plăcut lui Dumnezeu pe baza răscumpărării să dea credinciosului Duhul Sfânt într-o 
măsură şi într-un fel cum nu era posibil înainte de moartea, de învierea şi de înălţarea la cer a lui 
Hristos, atunci Satan a început să imite acest dar ceresc, ca să lucreze împotriva Tatălui, a Fiului 
şi a Duhului Sfânt. Pentru aceasta el se foloseşte de oamenii necredincioşi, de mulţi profeţi 
mincinoşi, care nu numai conduc pe alţi oameni în pierzarea veşnică, ci se încarcă pe ei înşişi cu 
o pedeapsă mai grea decât iudeii vinovaţi şi păgânii întunecaţi. De aceea caracteristica dublă a 
adevărului este prezentată cu mare grijă în forma cea mai simplă şi directă, ca să ofere ajutor 
fiecărui credincios care are nevoie de el. 
   «Preaiubiţilor, nu credeţi orice duh, ci încercaţi duhurile dacă sunt din Dumnezeu.» Este o 
chestiune de diferenţiere, nu de credinţă, ci de adevăratul caracter al aceluia care are pretenţia că 
vorbeşte în Duh. Aceasta a imitat-o şi duşmanul, şi puterea oratoriei lui rafinate a devenit tot mai 
mare începând cu prima ademenire a omului în Paradis. Domnul spune despre el (Ioan 8,44): «El 
a fost ucigaş de la început şi n-a stat în adevăr, pentru că nu este adevăr în el. Când vorbeşte 
minciuna, vorbeşte din ale sale, pentru că este mincinos şi tatăl minciunii.» Duhurile rele au fost 
la lucru mai mult ca oricând, ca să se împotrivească Duhului Adevărului, aşa după cum foarte 
multe duhuri rele au fost alungate prin Duhul Sfânt din cei posedaţi de duhurile rele, atunci când 
El umbla pe pământ. În evanghelia după Marcu, evanghelia Robului lui Dumnezeu şi a 
oamenilor, alungarea unui duh necurat este prima minune care ne este relatată. Cuvântul lui 
Hristos avea putere să binecuvânteze şi să alunge demonii. După ce neînfricatul şi intransigentul 
apostol al naţiunilor a părăsit pământul, cuvintele de atenţionare adresate bătrânilor adunării din 
Efes s-au împlinit văzând cu ochii: «Eu ştiu aceasta, că, după plecarea mea, vor intra între voi 
lupi îngrozitori, care nu cruţă turma; şi dintre voi înşivă se vor ridica oameni vorbind lucruri 
stricate, ca să-i tragă pe ucenici după ei» (Faptele Apostolilor 20,20-30). 
   Aceste evoluţii ale răului au crescut mai departe sub ochii ultimilor apostoli aflaţi în viaţă. El 
aminteşte fiecărui credincios de credinţa lui în Hristos şi în Cuvântul lui Dumnezeu. El dă pe faţă 
problema legată de aparentele argumentări şi emoţii cu care duşmanul căuta să acopere cu un 
voal situaţia reală. În realitate era vorba de faptul, că sub pretextul unor adevăruri noi şi mai 
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înalte să se renunţe la Dumnezeu şi la Cuvântul Său. Unii anticrişti negau natura omenească 
reală a lui Hristos, alţii negau natura Lui divină, iar alţii negau unirea celor două naturi într-o 
Persoană. Prin aceasta ei toţi au părăsit adevărul referitor la Persoana Sa şi în consecinţă şi 
adevărul despre lucrarea Sa, şi încercau s-o prăbuşească. «Preaiubiţii» însă cunoşteau pe Tatăl şi 
pe Domnul Isus Hristos, pe care EL L-a trimis, şi ei aveau Duhul ca ajutor. În felul acesta ei ca 
simpli copii ai lui Dumnezeu nu erau numai responsabili, ci prin har erau şi în stare să verifice ce 
duh era la lucru în aceste „inspiraţii noi”. Ei trebuiau din pricina Lui, precum şi din pricina 
sufletului lor, să verifice atent noile învăţături, «pentru că mulţi falşi profeţi au ieşit în lume». 
Aparţineau aceşti învăţători noi acestora? Hristos a dat adevăraţi «apostoli şi profeţi», care 
împreună constituiau temelia doctrinară a Adunării. Avem astfel pe Marcu şi Luca, pe Iacov şi 
Iuda, care nu erau apostoli, ci profeţi. Satan i-a imitat şi s-a folosit de aceşti necredincioşii, care 
au ieşit în lume, ca să ducă în rătăcire şi să distrugă. Erau deja «mulţi falşi profeţi». 
   Prima caracteristică de recunoaştere se referă la Duhul. «Prin aceasta cunoaşteţi Duhul lui 
Dumnezeu: orice duh care Îl mărturiseşte pe Isus Hristos venit în carne este din Dumnezeu.» 
Unele traduceri nu redau adevăratul sens al acestui verset. Adăugarea cuvintelor „că” şi „a venit” 
(„că Isus Hristos … a venit”) este nu numai nepotrivită ci transformă această afirmaţie într-o 
simplă mărturisire a realităţii, în timp ce cuvântul apostolic arată spre mărturisirea Persoanei 
Sale. Este adevărat, că un duh rău va nega realitatea istorică, că Isus Hristos a venit în carne? Nu 
recunosc aceasta fără ezitare chiar şi adepţii lui Mahomed, în timp ce iudeii se opun cu îndârjire? 
Şi cu siguranţă unii dintre aceşti sceptici extremişti şi rău intenţionaţi admit această realitate şi 
laudă pe Domnul după imaginaţia lor, ca fiind cel mai bun Om. Dar o adevărată mărturie cu 
privire la Persoana Domnului, aşa cum este depusă aici de apostol, este posibilă numai prin 
Duhul lui Dumnezeu. Apostolul foloseşte puţine cuvinte, dar ele conţin nucleul lucrurilor. Între 
zilele fiului lui Nun şi zilele Fiului fecioarei Maria au fost mulţi izraeliți numiţi „Isus”. Primul 
om, care a avut acest nume şi pe care-l numeşte Scriptura, era în realitate numai un precursor al 
nemărginitului de mare „Iosua”. Au fost şi alţii care au avut acelaşi nume, dar total nedemni, în 
mod deosebit acel om, pe care iudeii l-au preferat în locul Domnului gloriei (dacă vrem să dăm 
crezare celor aproximativ 20 de manuscrise, care mărturisesc aceasta). Sigur este, că el a avut 
numele de familie Baraba (aceasta înseamnă: fiul tatălui); el era replica lui Satan la adevăratul 
«Fiu al Tatălui». Duhul lui Dumnezeu ne dă în evanghelia după Matei capitolul 1 interpretarea 
Sa cu privire la Numele Domnului nostru: «Să-I pui numele Isus; pentru că El va mântui pe 
poporul Său de păcatele sale.» Iosua a introdus poporul Israel în ţara Canaan, în prezenţa 
duşmanilor, care mişunau acolo; dar numai adevăratul Iosua a putut mântui poporul de păcatele 
sale. El era Iah, Iehova, Cel ce este veşnic în sens absolut, Cel veşnic în sens relativ şi istoric. Şi 
deoarece era poporul Său, El trebuia să-I mântuiască de păcatele lor, căci nimeni altul în afară de 
El nu putea s-o facă. El era totodată şi Emanuel, aceasta înseamnă Dumnezeu cu noi; cine altul în 
afară de El putea să-şi revendice acest titlu? Dacă poporul Său L-a lepădat spre propria lui 
pagubă, atunci harul Său s-a îndreptat spre naţiunile păgâne, cel puţin spre aceia care ascultă de 
glasul Său. Mântuirea a fost trimisă între timp naţiunilor, din care facem şi noi parte. Păgânii 
înfumuraţi prin necredinţă şi mândrie trebuie să fie tăiaţi, aşa cum în parte s-a petrecut cu iudeii, 
pentru ca noi să putem fi altoiţi. În cele din urmă ei se vor întoarce la Mesia al lor răstignit, care 
atunci va fi înălţat şi va fi ridicat şi va fi foarte sus (Isaia 52,13). Toată frica lor dinăuntru şi din 
afară va dispare, şi astfel «tot Israelul va fi mântuit» (Romani 11,26). El a aşteptat mult în 
dragostea Sa; ea rămâne neobosită şi întreagă, până când ei vor recunoaşte păcatele lor şi cauza 
suferinţelor lor. Îndurarea Lui durează veşnic, Lui nu-I pare rău de darurile harului Său şi de 
chemarea Sa (Romani 11,29). 
   Acesta este acest «Isus Hristos», pe care Îl mărturiseşte orice duh care este din Dumnezeu. 
Acum însă în creştinism El este cunoscut mult mai profund şi mai intim decât la descoperirea 
Lui înaintea poporului Israel; el Îl va cunoaşte în gloria vizibilă a Împărăţiei care va veni. El, Cel 
care a venit în carne, era Iah, Salvatorul, totodată era şi Unsul lui Dumnezeu, Hristos. El este Cel 
pe care Duhul Adevărului Îl onorează, după cum duhul rătăcirii Îl urăşte. Căci şi această latură 
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întunecată ne este prezentată: „Orice duh, care nu mărturiseşte (pe) Isus, nu este din Dumnezeu”. 
Forma de exprimare prescurtată din această propoziţie, care se bazează pe multe manuscrise 
vechi, se confirmă prin aceea, că în limba greacă numele „Isus” este însoţit de articol. El se 
foloseşte în mod obişnuit înaintea numelor în sens demonstrativ. Însă sensul, care se exprimă 
prin aceasta, este clar şi univoc: «Orice duh, care nu Îl mărturiseşte (pe) Isus (care tocmai a fost 
descris) …», o repetare a cuvintelor lăsate aici la o parte este inutilă, propoziţia include în sine 
această afirmaţie cu privire la El ca fiind conformă cu adevărul. 
   Numele Isus este expresia a tot ce este revelat despre El ca Dumnezeu; şi tot ce este necesar 
nevoilor noastre, ne-a fost dăruit în El spre bucuria noastră veşnică. Numele Lui reprezintă nu 
numai caracterele alese sublime a tot ce se găseşte în El şi prin El. El, şi numai El singur, ne 
prezintă adevărul cu privire la fiecare om şi fiecare lucru, aşa cum a fost el realmente creat. Prin 
aceasta El dovedeşte, că El Însuşi este Adevărul în sens obiectiv, aşa după cum Duhul este 
adevărul ca forţă lăuntrică, care ne face capabili să realizăm şi să savurăm tot ce ne-a fost dăruit 
în Hristos şi prin Hristos (compară cu 1 Ioan 5,6). Numai El ne conduce într-o cunoaştere a lui 
Dumnezeu potrivită cu adevărul. El ne arată pe Tatăl. El ne face, nouă şi nu lumii, cunoscut pe 
Duhul Sfânt. El revelează Trinitatea lui Dumnezeu. Numai în Hristos cunoaştem în mod absolut 
şi desăvârşit lumina, viaţa şi dragostea, care sunt din Dumnezeu. În El cunoaştem ascultarea, 
dreptatea, sfinţenia, veneraţia, dependenţa, credincioşia, atitudinea de smerenie şi blândeţea. În 
El vedem pe om ca subiect demn de plăcerea lui Dumnezeu. 
   Prin El vedem şi ce este omul sub autoritatea lui Satan în duşmănia lui faţă de Dumnezeu; 
adevărul despre omul natural, aşa cum este el. Aşa ştim prin El, cine este Satan în ura şi 
înşelătoria sa. Fără Hristos am fi avut numai umbrele lucrării de mântuire şi de ispăşire, ale 
jertfei de tăiere şi ale jertfei de mâncare, ale preoţiei şi ale Locului Preasfânt. Numai El singur 
este conţinutul şi împlinirea modelelor; El Însuşi este punctul central a toate, dă tuturor poziţia 
legitimă care li se cuvine şi le aduce în adevărata legătură cu Dumnezeu. Te îndoieşti tu de vreun 
lucru şi cauţi adevărul? Ia-L pe Hristos în greutăţile tale, pune-L în legătură cu problemele tale, 
şi vei găsi adevărul pentru fiecare caz în parte. Nu este El cunoscut şi pe deplin îndreptăţit Piatra 
de încercare a adevărului? 
   În timp ce mintea omenească se pierde în labirintul speculaţiilor în căutarea adevărului (pe care 
duhul omenesc cel mai iscusit nu-l poate înţelege), harul poate da credinciosului cel mai simplu, 
care priveşte la El ca la Acela care este totul pentru el, adevărul în Hristos. În El găsim 
rezolvarea problemei. Hristos este Adevărul obiectiv, Duhul Sfânt este Adevărul ca putere pentru 
duhul credinciosului. Acei «profeţi falşi» egocentrici, încrezuţi, ar putea spune «copilaşilor», că 
ei nu vor putea s-o scoată la capăt fără ei, că numai ei ar avea «duhul», «copilaşii» nu ar avea 
decât «litera». Credinciosul ştie că el are pe Hristos, Fiul revelat în carne. El refuză să renunţe la 
ceea ce «a auzit de la început» şi la ceea ce acum găseşte scris în Cuvântul lui Dumnezeu. El nu 
pretinde  că a înţeles totul pe deplin şi că împlineşte totul. Dar el ştie că posedă pe Hristos, 
Adevărul, şi astfel are totul în chip desăvârşit în El. El se bazează pe ungerea Duhului şi se 
foloseşte de ea. De aceea el îşi dă seama cât de extrem de important este, ca tot ce s-a auzit de la 
început să rămână în el şi că şi el însuşi trebuie să rămână în Fiul şi în Tatăl. Dacă se renunţă la 
Hristos, care a fost revelat în felul acesta, atunci s-a terminat cu creştinismul. Şi în timp ce 
duşmanul sub masca aducerii de adevăruri mult mai înalte subminează adevărul în Hristos, 
Duhul lui Dumnezeu Îl readuce în memorie pe Cel care era şi va fi totdeauna Adevărul. De aceea 
el nu permite nici un gând cu privire la dezvoltarea adevărului, care nu este nimic altceva decât o 
minciună a lui Satan şi nu corespunde Adevărului. Ea se trădează ca fiind minciună, prin aceea 
că tăgăduieşte viaţa veşnică primită ca dar al Său actual. Minciuna poate oferi numai „idei” ca 
înlocuitor. 
   Harul ne oferă deci un semn distinctiv sigur, pentru ca noi să putem recunoaşte dacă Duhul lui 
Dumnezeu învaţă Adevărul sau dacă un duh rău vrea să răspândească pe neobservate o minciună 
mare. Duhul Sfânt Îl glorifică pe Domnul Isus; duhul rău dimpotrivă laudă lumea, deoarece el 
este o unealtă a diavolului, ca să înşele cât se poate de mult pe oameni. Dacă el nu poate înşela 



Ce era de la început: Studiu asupra Epistolei 1 Ioan cap. 4,1-6 - W. Kelly 

4 

pe cei aleşi, atunci el îi învinovăţeşte şi îi face să apară fără inimă, limitaţi şi bigoţi, deoarece ei 
nu se lasă abătuţi prin culorile sclipitoare, cu care Satan camuflează rătăcirile lui rele. Ei cred pe 
Dumnezeu şi afirmaţiile Lui cu privire la Fiul Său. Aceasta este cu totul altceva decât 
amestecarea credinţei cu credulitatea; ultima nu înseamnă nimic altceva decât să crezi afirmaţii 
omeneşti. Nu există nici o altă legătură spre Dumnezeu, decât numai prin aceea că se dă crezare 
lui Dumnezeu, şi anume pe baza Cuvântului Său. De la plecarea apostolilor rămâne valabil 
numai Cuvântul scris. Duhul Sfânt a depus mărturie despre Domnul ca Fiu al lui Dumnezeu 
devenit carne. De aceea noi credem în Domnul Isus Hristos pe baza Cuvântului lui Dumnezeu şi 
prin aceasta obţinem viaţa veşnică. Să recunoşti o realitate cu privire la El, oricât de adevărată şi 
de importantă ar fi ea, încă nu înseamnă că crezi în El şi Îl mărturiseşti. Viaţa este în Fiul Său, şi 
Acesta a venit în carne; căci El a fost în adevăr «Isus», minunea harului divin, piatra de încercare 
a Adevărului divin. Să-L mărturiseşti pe El înseamnă că se recunoaşte Adevărul Persoanei Sale – 
venit în felul acesta în carne. Diferenţa nu este numai esenţială, ci de importanţă vitală. Nu este 
vorba numai despre a mărturisi realitatea naşterii Sale, ci de a mărturisi Persoana Sa născută în 
felul acesta. 
   Mulţi gândesc că aici este vorba numai de realitatea întrupării Sale. Cu toată certitudinea 
accentul se pune pe întruparea Sa, căci ea este un adevăr de bază al creştinismului, plin de har 
bogat. Au fost deja atunci unii care o negau şi voiau să facă din ea un adevăr fictiv. Nu de mult a 
fost descoperită o cărticică mică, foarte veche: ea purta titlul „Evanghelia lui Petru”. Această 
carte este nu numai falsă, ci ea conţine învăţături dăunătoare şi prin aceasta dovedeşte ce erori 
grosolane au fost răspândite deja în primele zile ale creştinismului. Este foarte regretabil, că a 
fost scris cândva aşa ceva. Cartea nu este numai complet greşită în sine, ci ea prezintă şi o 
înşelătorie trivială; căci nici Petru şi nici un alt credincios nu putea s-o scrie. Petru era cunoscut 
pentru râvna lui şi din cauza aceasta avea încă trecere. Mulţi dintre cei care nu se puteau uni pe 
deplin cu învăţătura apostolului Pavel, se bucurau foarte mult de predicile lui Petru. 
Falsificatorul lipsit de conştiinţă a abuzat de această trecere a apostolului (probabil abia după 
moartea lui), ca să găsească ecou pentru minciunile gnostice proprii. Această scriere afirmă că 
Hristos nu a venit în carne, şi astfel să moară la cruce. El a luat trup de carne exclusiv asemenea 
unuia care intră în casă, ca să locuiască în ea şi mai târziu s-o părăsească. Carnea nu era parte 
componentă reală a Persoanei Sale, şi după ce El a locuit un timp în trup, când a mers la cruce a 
părăsit corpul şi S-a înălţat la cer. 
   Aceasta se aseamănă cu învăţătura mahomedană, care îşi imaginează că în momentul decisiv 
Dumnezeu a intervenit cu puterea Sa şi cu dreptatea răzbunătoare, a pus pe Iuda Iscarioteanul în 
locul Domnului Isus şi a înălţat pe Domnul la Sine. Spus pe scurt, această clasă de gnostici, ca şi 
mahomedanii, erau de părere că Domnul nu a murit niciodată pe cruce. Într-adevăr mahomedanii 
cred că Domnul va veni să judece lumea şi că atunci El va găsi toată lumea într-o stare de 
decădere. În creştinătate sunt pretutindeni oameni neştiutori, care predică lucruri greşite; şi ei se 
aşteaptă ca oamenii de pe pământ să obţină fără Hristos într-o măsură tot mai mare o stare de 
desăvârşire. Nu este un gând umilitor, că numeroşi oameni atât din bisericile statale cât şi din 
cele dizidente (bisericile libere) trăiesc cu concepţia instaurării unei împărăţii fără împărat? Unii 
privesc fără îndoială spre o revărsare nouă şi mai mare a Duhului Sfânt, care să aducă cu sine 
această stare. Dar Duhul Sfânt va fi revărsat în felul acesta abia pentru glorificarea domniei lui 
Hristos pe pământul acesta. Mahomedanii mărturisesc, cu toată orbirea lor, că în criza viitoare ei 
vor renunţa la Coran („cartea sfântă” a lor) şi iudeii vor lepăda Vechiul Testament şi creştinii vor 
lepăda Noul Testament. Scriptura ne arată, că creştinătatea merge cu paşi mari spre această 
decădere. Impulsurile cele mai puternice în privinţa aceasta sunt teoriile scepticilor, care contestă 
inspiraţia divină a Scripturii, şi aceasta este deja astăzi mult răspândită în creştinătate. 
   În versetele noastre avem semnul de recunoaştere, piatra de încercare pentru adevăr: «orice duh 
care Îl mărturiseşte pe Isus Hristos venit în carne este din Dumnezeu.» Aceasta este redarea clară 
şi corectă a cuvintelor apostolului. Duhul adevărat mărturiseşte Persoana lui Hristos. Este de cea 
mai mare importanţă să se înţeleagă aceasta, căci la accentuarea prea mare a «venirii în carne» se 
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poate uşor trece cu vederea, cine a venit în felul acesta. Fără îndoială venirea Sa în carne este 
deosebit de importantă, dar cu mult mai important este El Însuşi, Cel care a venit aşa. Cine a fost 
cel care a venit în carne? Oamenii pricepuţi nu vor afirma, că tu sau eu am venit în carne. Să ne 
gândim la monarhi puternici, întemeietorii imperiilor, la Nebucadneţar, la Cirus sau Cores, la 
Alexandru, la Cezar; sau să ne gândim la numele renumite din literatură, filozofie, retorică, 
ştiinţă, şi aşa mai departe. Niciunul nu ar putea vorbi în mod legitim despre „venirea lui în 
carne”. Motivul este acela, că noi nicidecum nu am exista, dacă nu am fi fost născuţi în carne. 
Minunea, adevărul, harul nemărginit constă în aceea, că El a venit în carne. El era o Persoană 
divină, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul. Că El a venit în carne, este din punct de vedere moral o 
realitate minunată atât pentru Dumnezeu cât şi pentru om. Cu această realitate nu se poate 
compara nimic din veşnicia trecută – cu excepţia morţii Sale pe cruce - şi din veşnicia viitoare. 
   Evident însemnătatea cea mai mare nu constă numai în ceea ce El a devenit, ci în cine este Cel 
care a venit în felul acesta. Cu siguranţă El putea să vină şi altfel. El putea să vină în propria 
glorie sau în gloria îngerilor (sub această înfăţişare ascunsă El S-a arătat deseori pentru scurt 
timp). Însă Lui I-a făcut plăcere să vină în carne, ca să glorifice pe Tatăl, ca să intervină pentru 
drepturile lui Dumnezeu, ca să binecuvânteze pe cei care cred, ca să judece pe cei care Îl 
dezonorează, ca să restaureze creaţia şi ca să nimicească pe diavol şi să distrugă lucrările lui. 
Toate sunt în legătură cu existenţa Lui veşnică şi cu gloria Sa divină. Aceasta este învăţătura pe 
care Ioan o aduce în întreaga lui scrisoare, precum şi în evanghelia sa şi în sens profetic în 
Apocalipsa. În locul acesta ea este inclusă în caracteristica esenţială prin care Duhul lui 
Dumnezeu se poate deosebi de duhul rătăcirii. 
   Nici un duh rău nu-L va mărturisi vreodată. Duhurile rele se gândesc la Domnul Isus numai cu 
frică şi groază. Această frică este de înţeles, căci ei nu s-au îndoit niciodată că El este o Persoană 
divină şi că El este rânduit nu numai ca să judece lumea, ci în mod deosebit şi pe ei înşişi, 
instigatorii permanent activi şi vicleni la duşmănie faţă de Dumnezeu şi urzitorii dezastrului fără 
sfârşit pentru oameni. De aceea ei, ori de câte ori se aflau în prezenţa Domnului, erau cuprinşi de 
groază mare. Epistola lui Iacov ne spune: «Şi demonii cred şi tremură». Cu regret aceasta nu are 
nici un efect asupra omului; el nici nu crede nici nu tremură. Va veni însă ziua când el va 
tremura înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. 
   Avem deci în Persoana minunată a Aceluia care a venit în carne primul semn de recunoaştere. 
Adevărul despre Domnul Isus Hristos parcurge întreaga scrisoare de la primul şi până la ultimul 
capitol. În locul acesta el este prezentat în cuvinte puţine, clare, ca piatră de încercare pentru 
Duhul Adevărului, care a venit aici jos, ca să glorifice pe Hristos. 
   Acesteia îi urmează partea inversă: «orice duh care nu Îl mărturiseşte pe Isus …», aşa sună 
versiunea scurtă şi, după cum cred eu, corectă, cu care sunt de acord şi cei mai buni critici 
literali. Dacă se acceptă acest text, atunci în el se găseşte confirmarea sensului corect din versetul 
anterior. El face desăvârşit de clar, că este vorba de mărturisirea unei Persoane, şi nu este vorba 
de o simplă realitate. Căci atunci când este vorba de recunoaşterea unui duh rău, Cuvântul nu 
aminteşte de venirea lui Hristos în carne, cu toate că acest fapt este desigur schiţat. Se spune 
simplu „Isus”, şi anume însoţit de articol hotărât, aşa cum am spus deja. «Orice duh care nu Îl 
mărturiseşte (pe) Isus nu este din Dumnezeu». El este suficient să demaşte orice duh rău. Aici nu 
este vorba numai de faptul că El a venit aici jos, că El a devenit Om adevărat şi că El va reveni. 
Şi mahomedanii cred toate acestea şi sunt – cu ceea ce ei desemnează pe ceilalţi oameni - totuşi 
necredincioşi, căci ei nu cred în gloria Persoanei Sale. Necredinţa lor îi face să urască pe creştini 
şi într-un anumit sens să se unească cu iudeii în ura lor împotriva lui Hristos. Ei Îl consideră 
numai un Profet, un Om minunat, care întrece pe toţi ceilalţi fii ai oamenilor şi care este rânduit 
să fie Judecătorul lumii, atunci când va reveni să domnească aici şapte ani! Dar în natura Sa 
divină ei cred tot aşa de puţin ca şi în faptul că El Şi-a ascuns gloria divină, ca să reveleze harul 
lui Dumnezeu. 
   Dacă textul confirmat prin critica literală este corect, în rezultatul lui final nu schimbă partea 
negativă în referirea ei la partea afirmativă a acestui verset. Însă el confirmă în modul cel mai 
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convingător, că mărturisirea făcută de Duhul lui Dumnezeu nu se referă numai la un fapt, ci şi la 
Persoana Domnului nostru. Căci în cazul negativ este numită exclusiv Persoana, cu toate că se 
face aluzie la afirmaţia completă. Este probabil interesant să se ştie, că nu se duce lipsă de 
manuscrise care se abat de la versiunea corectă din versetul 2 şi prezintă exclusiv numai un fapt. 
Versiunea latină Vulgata, precum şi unii din primii părinţi ai Bisericii au preluat această greşeală 
în textele lor greceşti şi latine. Făcând abstracţie de aceasta, nici un editor cu autoritate în 
domeniu nu a preluat greşeala lor.  
   Prin aceasta este schiţat primul semn de recunoaştere al Duhului lui Dumnezeu. El constă în 
mărturisirea adevărului: Isus Hristos venit în carne. Orice duh care Îl mărturiseşte este din 
Dumnezeu; orice duh care nu Îl mărturiseşte nu este din Dumnezeu. «Şi acesta este duhul (sau 
principiul) lui Antihrist, despre care aţi auzit că vine, şi acum este deja în lume.» Nu numai 
oameni, ci şi duhuri rele erau la lucru. Apostolul le-o spune cu dragoste adevărată, dar cu toată 
hotărârea. 
   Dacă o Persoană a Dumnezeirii din dragoste faţă de oameni se coboară atât de mult, ca să fie 
născută de o femeie, cum ar mai putea atunci să mai fie îndoieli în privinţa aceasta? Să nu-L 
mărturiseşti înseamnă să lupţi împotriva lui Dumnezeu. 
   Cu primul semn de recunoaştere este strâns legată a doua piatră de încercare a adevărului, care 
este făcută cunoscut credincioşilor. Fără îndoială Hristos Însuşi este Adevărul (compară cu Ioan 
14,6), Cuvântul devenit carne, care «a locuit» (Şi-a ridicat cort) printre noi (Ioan 1,14). 
Dumnezeu a dat însă o altă revelare, al cărei punct central este El, şi aceasta este Cuvântul Său şi 
Adevărul Său. Aceasta este prezentat aici. Este Cuvântul Tatălui, care prin Duhul Sfânt ne face 
cunoscut pe Tatăl şi pe Fiul. Întrebi, unde găsim aceasta? În cartea numită în general Noul 
Testament, rezumarea învăţăturii profeţilor şi apostolilor Lui sfinţi. Deja atunci profeţi falşi 
afirmau să posedă iluminarea divină înaltă. Ei nu au recunoscut că «învăţătura apostolilor» era 
Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta era pentru început suficient de bună, însă ei aveau adevărul 
deplin. Ei se prezentau asemenea quakerilor, care depun cu plăcere mărturie, dar prezintă numai 
gândurile şi cuvintele lor proprii. Nu lipsesc nici din aceia care acordă valoare mai mare viselor, 
ca să cunoască pe Hristos, sau obligaţiilor lor creştine, decât pe Cuvântul scris al lui Dumnezeu. 
În afară de aceasta astăzi există sistemul de învăţătură raţionalist al teologiei moderne. Se 
tăgăduieşte că Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că unii recunosc că 
Cuvântul lui Dumnezeu este inclus în ea. Însă toţi neagă, că Sfânta Scriptură în totalitatea ei este 
Cuvântul lui Dumnezeu. Această necredinţă pune la îndoială tot ce ne spune Scriptura. Căci cine 
va putea atunci să decidă ce este Cuvântul Său şi ce nu este, dacă noi suntem dependenţi numai 
de afirmaţii nesigure? Dar tocmai aceasta place scepticului, căci el se teme de autoritatea Sfintei 
Scripturi şi de judecata pe care ea o vesteşte tuturor acelora care nu vor să se plece înaintea lui 
Dumnezeu. Este ea însă Cuvântul lui Dumnezeu, cât de mult este jignit atunci Dumnezeu şi în 
mod deosebit Duhul Sfânt, a cărui defăimare niciodată nu va avea iertare, aşa cum a spus 
Domnul. 
   Destinatarii scrisorii şi-au dat seama fără îndoială de gravitatea celor comunicate de Ioan. De 
aceea el adaugă imediat un alt criteriu asemănător. Este Cuvântul lui Dumnezeu dat de curând, 
ultimele Sale comunicări, care se bazează pe Domnul Isus şi pe lucrarea făcută de El şi pe 
lucrarea de mântuire acceptată de Dumnezeu: «Voi sunteţi din Dumnezeu, copii iubiţi». Expresia 
greacă teknia trebuie redată prin „copii iubiţi” sau „copii preaiubiţi”. Noi toţi suntem denumiţi 
«copii ai lui Dumnezeu», şi aceasta noi suntem deja acum. Ar fi greşit în acest context să se 
vorbească despre „fii ai lui Dumnezeu”, cu toate că noi suntem şi fii ai Săi. Aici se vorbeşte 
categoric de «copii ai lui Dumnezeu», nu despre o înfiere primită; noi suntem născuţi din 
Dumnezeu şi prin aceasta suntem copiii Săi. Teknia este diminutivul de la tekna şi este strâns 
legat cu cuvântul „copil”. Este o expresie a sentimentelor, şi acesta este motivul folosirii lui în 
locul acesta. Ne gândim la un tată căruia nu îi este de ajuns să numească pe fetiţa lui mică 
„dragostea mea”; el va spune cam aşa „drăguţa mea” sau „dragul meu”. Tot aşa şi teknia este o 
expresie a gingăşiei (folosită mereu de Ioan în adresările lui: capitolul 2,1.12.28; 3,7.18; 4.4; 
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5,21), şi aceasta dă aici o idee clară a însemnătăţii ei. De aceea «copii iubiţi» mi se pare a fi 
redarea cea mai bună pentru a putea diferenţia pe de o parte între cuvântul «copii» (tekna: 
capitolul 3,1.2.10; 5,2) şi pe de altă parte «copilaşi» (paidia: capitolul 2,13.18, acolo a treia grupă 
din familia lui Dumnezeu). 
   «Voi sunteţi din Dumnezeu, copii iubiţi», în felul acesta se adresează întregii familii. Să 
observăm cuvântul energic «voi». Profeţii falşi afirmau că sunt conducători de încredere. Nu, 
spune Ioan, ei sunt duşmani ai lui Hristos, trimişi ai lui Satan. «Voi» sunteţi copii ai lui 
Dumnezeu în opoziţie cu acei conducători aroganţi şi inducători în eroare, care dispreţuiesc pe 
«copii iubiţi». Dumnezeu este pentru voi în Hristos Izvorul oricărei binecuvântări, al vieţii 
veşnice, al iertării, al legăturilor cu El ca Tată şi al Darului Duhului Său care locuieşte în voi. 
«Voi sunteţi din Dumnezeu, copii iubiţi, şi i-aţi învins», aceasta înseamnă, pe profeţii falşi. Dar 
nu pentru că voi v-aţi putea lăuda din cauza înţelepciunii voastre, a puterii sau sfinţeniei voastre, 
ci «pentru că Cel care este în voi este mai mare». Izvorul puterii credinciosului este în Duhul lui 
Dumnezeu, care locuieşte în el. Dumnezeu Însuşi rămâne în el, şi anume prin Duhul Sfânt, care 
locuieşte în el. De aceea Ioan poate spune: «pentru că Cel care este în voi este mai mare decât cel 
care este în lume». Sau aşa cum el spune în capitolul 5,19: «lumea întreagă zace în cel rău». Aici 
se referă evident la diavolul, care este activ prin duhurile lui rele. Astfel accentul pus pe cuvântul 
«voi» are efect deosebit de încurajator şi de întăritor. 
   Cât de mult trebuie ei să se fi bucurat să audă, că în adevăr ei erau «din Dumnezeu», şi anume 
în sensul, că El era Izvorul tuturor binecuvântărilor lor. La aceasta se adaugă, că El, Dătătorul 
acestor binecuvântări, nu Se schimbă. Darurile harului lui Dumnezeu nu sunt regretabile pentru 
El. Dacă nu ar fi vorba de un dar sau de o chemare a lui Dumnezeu, probabil că I-ar părea rău. 
Aşa I-a părut Lui rău cu privire la creaţia stricată (Geneza 6,1), şi El a nimicit-o. Creaţia nu 
prezenta un dar, ci o acţiune a lui Dumnezeu, oricât de impunător era actul creaţiei. Dar când El 
în dragoste divină cheamă la Sine oameni sărmani, păcătoşi, ca să-i facă proprietate a Sa, când El 
dăruieşte darul vieţii veşnice, iertarea păcatelor sau oferă poziţia de copil, atunci aceste dovezi 
ale harului, darurile harului şi chemarea lui Dumnezeu nu sunt regretabile. El nu Îşi va schimba 
niciodată poziţia în această privinţă. Oricât de nebun sau de greşit ar acţiona copiii. – El nu Se 
schimbă. 
   Ceea ce apostolul face aici cunoscut, fără îndoială are mare însemnătate. Ei nu numai au primit 
toţi aceste binecuvântări de la Dumnezeu, ei înşişi erau din Dumnezeu: «Voi (accentuat) sunteţi 
din Dumnezeu». 
   Ei erau născuţi din Dumnezeu, în această poziţie erau iubiţi de El şi se odihneau în această 
poziţie nouă. Şi dacă ei au «învins» pe aceia, pe uneltele înşelătoriei satanice, atunci a fost 
posibil «pentru că Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume», Acesta fiind şi 
Căpetenia şi Dumnezeul lor. Profeţii falşi şi-au continuat lucrarea răutăţii spirituale cu fermitate, 
dar «voi i-aţi învins». Credincioşii nu au fost ademeniţi de către ei, ci ei au rămas departe de ei. 
Ei au ascultat de glasul Bunului Păstor şi L-au urmat. Ei ştiau că numai El poate da viaţă, 
libertate şi hrană (Ioan 10.9). El a venit din proprie iniţiativă şi la dorinţa Tatălui, ca să 
îndeplinească această misiune a dragostei lui Dumnezeu precum şi a dragostei Lui proprii faţă de 
ei. Numai Fiul lui Dumnezeu putea spune astfel de cuvinte; numai El Şi-a dat viaţa ca jertfă de 
ispăşire pentru ei. Ei credeau în El, Cel care Îşi cheamă oile pe nume, şi ele Îl urmează, deoarece 
Îi cunosc glasul; ele nu cunosc glasul străinilor, ci ele fug de ei şi nu-i urmează. Şi deci, pentru 
că ei se odihneau pe baza lucrării de răscumpărare a lui Hristos, Dumnezeu Însuşi era în ei prin 
Duhul Său, şi a rămas în ei. 
   În continuare apostolul descrie pe profeţii falşi cu cele mai severe expresii şi pune un alt accent 
îngrozitor cu privire la ei: «Ei sunt din lume». Izvorul tuturor învăţăturilor lor, al umblării lor şi 
al ţelurilor lor nu era Dumnezeu, ci lumea, ceea ce înseamnă vrăjmăşie faţă de El. În felul acesta 
se desfăşurau acţiunile lor sub imboldul lui Satan, care stă înapoia tuturor minciunilor, sub 
pretenţia că sunt adevărul. «Pentru aceasta vorbesc ei ca din lume.» Lumea, care a dat afară pe 
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Dumnezeu aflat în Hristos şi L-a răstignit, era originea a tot ce ei învăţau. Sensul nu este, că ei 
vorbeau „despre” lume; lumea era izvorul şi nu era tema învăţăturilor lor. 
   «Şi lumea îi ascultă.» Lumea iubeşte ce este al ei. Deoarece ea nu are cunoştinţe nici despre 
Dumnezeu şi nici despre păcat, care a făcut necesară intervenţia Sa în Persoana Domnului Isus, 
ca să aducă viaţa veşnică şi mântuirea veşnică, ea se dă mulţumită cu speculaţiile lăudăroase ale 
oamenilor orbi, care pun la o parte pe Dumnezeu şi înalţă pe omul aflat în starea sa păcătoasă.  
   Ei nu au auzit niciodată cu adevărat glasul Fiului lui Dumnezeu. Ei sunt morţi spiritual şi se 
sprijină pe învăţături moarte. 
   După aceea Ioan prezintă un alt punct principal: «Noi suntem din Dumnezeu». Este o altă 
afirmaţie şi se deosebeşte de «voi sunteţi din Dumnezeu». Prin exprimarea «voi» este vorba de 
totalitatea credincioşilor adevăraţi. Făcând abstracţie de partea comună, pe care «noi» o posedăm 
împreună cu «voi», Dumnezeu ca Izvor al puterii divine ne foloseşte ca portavoce a Cuvântului 
Său, aşa că voi Îl auziţi cu adevărat, dacă voi ascultaţi de noi. «Noi» - aceştia sunt apostolii şi 
profeţii, pe care Hristos i-a dat spre binecuvântarea sfinţilor Săi. Ei erau inspiraţi de Dumnezeu şi 
de aceea învăţau Adevărul, aşa cum el este în Isus (Efeseni 4,21). Noul Testament conţine aceste 
comunicări divine păstrate într-o formă scrisă. Oamenii inspiraţi au scris ceea ce au învăţat; şi 
aşa cum ei au scris, tot aşa au exprimat şi verbal. Deoarece Noul Testament constă dintr-un 
număr de scrieri, care s-au adăugat treptat una după alta şi atunci nu erau legate ca astăzi într-un 
volum, este posibil ca pentru unii să fi creat unele greutăţi. Autoritatea Domnului cu privire la 
Vechiul Testament era pentru toţi credincioşii sfârşitul oricărei împotriviri. În timpul de început 
al Adunării probabil s-a vorbit cu uimire despre faptul că noile cuvinte erau altfel decât cele ale 
Vechiului Testament, că în unele locuri ele sunau aşa de simplu, iar în altele erau aşa de 
profunde. Unii au avut probabil greutăţi să considere toate cărţile mici, care erau atunci în 
circulaţie, evangheliile şi scrisorile, ca fiind realmente inspirate de Dumnezeu. Apostolul 
vorbeşte în locul acesta de aceste «cuvinte noi» ale lui Dumnezeu, care sunt parte componentă a 
aşa-zisului Noul Testament. Acesta este un alt criteriu. Ce apostolii şi profeţii mărturiseau prin 
Duhul Sfânt despre Tatăl şi despre Fiul, la timpul potrivit şi-a adus contribuţia la acest Cuvânt 
inspirat. Apostolul desemnează această mărturie ca adevăr în aceeaşi măsură cum Hristos Însuşi 
este Adevărul. Hristos este Adevărul în Persoană. Noul Testament, care redă mărturia verbală a 
acestor martori, prezintă Adevărul în formă scrisă. De aceea Ioan spune despre aceşti martori: 
«Noi suntem din Dumnezeu». Prin Duhul Sfânt noi v-am prezentat adevărul lui Hristos de la 
început şi până la sfârşit. Noi suntem «din Dumnezeu» în această lucrare şi pe baza acestei 
lucrări: «Cine Îl cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă». 
   Ar putea vreun slujitor al Domnului să aplice în sens absolut aceasta cu privire la sine? Nu 
numai sciziunile din creştinătate fac aceasta imposibil astăzi; această constatare niciodată nu a 
trecut în afara cuvintelor apostolilor şi profeţilor. Ioan vorbeşte numai despre aceia, care în 
timpul acela, când a fost pus fundamentul creştinismului, au ocupat împreună cu el aceeaşi 
poziţie. Era corect şi necesar, ca de la început credincioşii să recunoască autoritatea divină, pe 
care Dumnezeu a atribuit-o expres învăţăturii apostolilor. Aceasta însă se limitează la scriitorii 
inspiraţi ai Noului Testament, tot aşa cum la timpul lor era limitată la cei ai Vechiului Testament. 
Astăzi ca şi atunci poate oricine, care vesteşte Evanghelia sau învaţă adevărul, fii sigur de 
călăuzirea îndurătoare a Duhului Sfânt. Inspiraţia însă poartă caracterul deosebit în sine, că toate 
principiile comunicate ale credinţei sunt pe deplin libere de orice rătăcire. 
   Să observăm în continuare: cu toate că scriitorii inspiraţi nu mai sunt, Dumnezeu a purtat grijă 
ca noi să ajungem în posesia cuvintelor învăţate de ei sub călăuzirea Duhului. Noi posedăm nu 
numai mărturia lor generală, ci cuvintele exacte, pe care Duhul li le-a dat să le spună. Ceea ce ei, 
prin puterea lui Dumnezeu, au prezentat în timpul acela, trebuie să rămână păstrat pentru noi, 
spre folosul credincioşilor, atâta timp cât aceştia vor fi pe pământ. Aşa avem de exemplu această 
scrisoare a lui Ioan în acelaşi fel în mâini, ca şi destinatarii ei de atunci, cărora ea le-a fost 
adresată pentru prima dată, pe lângă aceasta noi posedăm acelaşi Duh ca şi ei, care rămâne cu noi 
în veac. Atunci, la începutul mărturiei creştine, a trebuit pusă temelia prin bărbaţi inspiraţi de 
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Dumnezeu. Astăzi nu mai avem o astfel de clasă de slujitori ai lui Dumnezeu pe pământ. Însă 
posedăm lucrarea terminată prin scriitorii inspiraţi, principiile scrise ale creştinismului şi ale 
Adunării. Ioan vorbeşte simplu despre ce au spus şi au scris apostolii şi ce au primit credincioşii. 
În timpul acela Cuvântul exista deja în cea mai mare parte a lui în formă scrisă, unele au trebuit 
să mai fie adăugate de Ioan însuşi. Dar el putea spune fără rezerve: «Cine Îl cunoaşte (aceştia 
sunt fiecare credincios în parte) pe Dumnezeu ne ascultă». El a lepădat pe profeţii falşi, căci ei 
erau din Satan şi nu din Dumnezeu. El «ne ascultă», aceasta înseamnă că el ascultă pe bărbaţii pe 
care Dumnezeu i-a chemat expres să mărturisească adevărul, care acum este conţinut în Noul 
Testament. 
   Cuvintele apostolului sunt importante şi au cea mai mare atracţie. Oamenii au îndrăznit să 
afirme, că Noul Testament nu conţine nimic pe care autoritatea lui Dumnezeu ar putea să ia ca 
pentru Sine. Neştiinţa lor i-a orbit pentru ceea ce Dumnezeu a spus tocmai în această scrisoare. 
Această mărturie despre adevăr nu este singura în Noul Testament, mai sunt şi altele. Primul loc 
din Scriptură, pe care vrem să-l cităm, îl găsim în 1 Corinteni 2. Deja în acele timpuri de început 
ale creştinismului puterile demonice au fost la lucru, de aceea apostolul Pavel şi-a dat osteneala 
în capitolul 12 al epistolei sale către Corinteni să atenţioneze cu privire la acel duh, care nu 
mărturisea pe Isus ca Domn. Dar în capitolul 2 versetul 13 el scrie despre ceea ce Dumnezeu ne-
a dat. Sunt lucruri, care din vechime au rămas ascunse chiar şi pentru profeţii vechiului 
legământ, dar acum au fost «descoperite» prin Duhul Său. Acum sosise timpul – căci Fiul 
Omului S-a arătat să ne dezvăluie prin Duhul chiar şi «adâncimile lui Dumnezeu». Pavel ajunge 
apoi să vorbească despre inspiraţia lor, respectiv comunicarea lor credincioşilor: «Lucrurile … 
despre care vorbim, nu în cuvinte învăţate prin înţelepciunea omenească, ci în cele învăţate prin 
Duhul». Prin aceasta Duhul a dat nu numai gândurile. Prin această prezentare mulţi au încercat 
să submineze inspiraţia textuală. Ei presupun, că desigur gândurile au fost inspirate de Duhul lui 
Dumnezeu, dar apoi a fost lăsat pe seama oamenilor, ca pe baza aptitudinilor lor cele mai bune să 
îmbrace în cuvinte aceste gânduri. Nu este de mirare dacă unii prin aceste presupuneri au căzut 
pradă rătăcirilor. Dar tocmai această afirmaţie este absolut greşită. Pavel spune în locul acesta, că 
ei au vestit sau au vorbit în cuvinte lucrurile descoperite, care au fost învăţate prin Duhul. 
Nicidecum formularea cuvintelor nu a fost lăsată în seama sentimentelor de neputinţă 
omenească. Spus pe scurt, Duhul, care a revelat Adevărul, a vegheat cu aceeaşi atenţie asupra 
cuvintelor în care el a fost îmbrăcat. El a purtat grijă, ca «lucrurile spirituale prin (cuvinte) 
spirituale» să fie prezentate. Mijloacele pentru darea mai departe, cuvintele, au fost învăţate de 
Duhul Sfânt şi nu au fost lăsate în seama omului slab. În locul acesta ne este mărturisit categoric, 
că şi cuvintele au fost inspirate, şi nu numai gândurile. 
   Să luăm o a doua mărturie în acelaşi sens din ultima scrisoare pe care a scris-o apostolul Pavel, 
şi anume din a doua sa scrisoare către Timotei. Acolo el arată, că în timpurile pline de pericol din 
ultimele zile siguranţa activă nu constă în tradiţii nesigure cu origine necunoscută, ci în 
perseverarea în Adevărul pe care noi L-am primit cu deplină convingere şi al cărui izvor îl 
cunoaştem. Pentru noi astăzi el este Cuvântul scris. Noi trebuie să ne uităm la aceia care ne 
vorbesc, cum se comportă, cum este umblarea lor, cum este constituită întreaga lor viaţă. De 
aceea Pavel spune: «Dar tu ai cunoscut cu exactitate învăţătura mea, purtarea, planul, credinţa, 
îndelunga-răbdare, dragostea, răbdarea, persecuţiile (nu: „popularitatea” mea), suferinţele, câte 
mi s-au făcut în Antiohia, în Iconia, în Listra, ce persecuţii am îndurat; şi Domnul m-a scăpat din 
toate. Şi în adevăr, toţi care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi persecutaţi.» 
Acestea sunt caracteristicile principale ale creştinului adevărat, atât astăzi cât şi în toate 
timpurile. «Dar tu» - se adresează el apoi lui Timotei - «rămâi în cele ce ai învăţat şi de care ai 
fost deplin încredinţat, ştiind de la cine ai învăţat». Punctul de însemnătate decisivă este 
caracterul acestor bărbaţi; ei trebuie să fie pătrunşi de adevăr. Orice ar spune un om, oricât de 
dotat, de abil, şi oricât de sentimental ar putea el vorbi – toată vorbirea este fără valoare, dacă el 
nu trăieşte adevărul înaintea conştiinţei aleşilor lui Dumnezeu. 
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   «Şi că de copil cunoşti Sfintele Scrieri» - aşa denumeşte Pavel în versetul 15 Vechiul 
Testament -, «care pot să te facă înţelept spre mântuire, prin credinţa care este în Hristos Isus.» 
În versetul 16 el ajunge să vorbească despre «fiecare Scriptură»: «Fiecare Scriptură este insuflată 
de Dumnezeu». Prin aceasta se referă fără îndoială şi la Noul Testament; de aceea şi expresia 
categorică «fiecare» Scriptură, căci o parte a Noului Testament, cel puţin scrierile lui Ioan, atunci 
nu erau încă scrise. Dacă ar fi spus „toate Scripturile”, atunci prin aceasta s-ar fi înţeles tot ce a 
fost scris deja. Dar prin expresia «fiecare Scriptură» a rămas o uşă deschisă pentru tot ce urma să 
fie inspirat. «Fiecare Scriptură» este de aceea forma corectă de citire, chiar dacă canonului 
Noului Testament trebuia să i se mai adauge ceva. Nu este vorba numai de faptul că scriitorii au 
fost inspiraţi. Apostolul mărturiseşte aici că orice afirmaţie, care purta caracterul Sfintei 
Scripturi, era inspirată. Şi aici se exprimă din nou clar, că nu numai gândurile, ci şi cuvintele 
scrise au fost inspirate. Prin expresia «Sfânta Scriptură» noi trebuie să înţelegem cuvintele ei. 
Cuvintele au fost la fel inspirate ca şi Adevărul, pe care ele îl exprimă. Dacă nu ar fi aşa, atunci 
Scripturile nu ar fi desăvârşite. Să nu ne ocupăm de aceia care sunt deschişi pentru compromise 
între inspiraţie şi rătăciri şi contradicţii. Noi, cei care credem în inspiraţia divină, care exclude 
astfel de greşeli, suntem solicitaţi să aruncăm peste bord părerile omeneşti şi să ne ţinem strâns 
de realităţi. Respingem însă categoric, că astfel de obiecţii sunt întemeiate, cu toate că nicidecum 
nu nesocotim greutăţile multiple pricinuite de cei care au transcris textele şi de aceea nu au nimic 
a face cu inspiraţia.  
   Din toate teoriile de felul acesta cu siguranţă nu este niciuna aşa de ne la locul ei şi lipsită de 
respect ca părerea că o parte aşa de importantă a Noului Testament, cum sunt Evangheliile şi 
Faptele Apostolilor, constă dintr-o amestecătură de inspiraţie divină şi de erori, respectiv, 
contradicţii. Cum ar putea autoritatea lui Dumnezeu să poarte în sine o astfel de amestecătură 
colorată sau să-şi asume dreptul de a fi numită «Cuvântul lui Dumnezeu»? Aparentele 
contradicţii rezultă, aşa cum se poate dovedi, în realitate din diferitele intenţii, pe care Dumnezeu 
le-a urmărit cu fiecare din uneltele Sale. În harul Său El a dotat pe fiecare în parte corespunzător 
scopului misiunii Sale. Toate împreună constituie o mărturie comună mult mai bogată în conţinut 
spre glorificarea Domnului Isus, care depăşeşte gândurile fiecărui scriitor în parte, dar în această 
formă stau la dispoziţie creştinilor pentru a fi folosite. Pe de o parte însă să recunoşti, că 
Dumnezeu a inspirat pe diferiţii scriitori conform voii Sale, ca să glorifice pe Hristos în puterea 
Duhului Sfânt, iar pe de altă parte să se argumenteze, că scriitorilor le-a fost posibil deseori să 
greşească (printre altele, să scrie greşeli mari şi cu nebăgare de seamă), este teoria cea mai 
nesatisfăcătoare dintre toate teoriile şi din punct de vedere logic cea mai puţin verosimilă, ca să 
nu mai vorbim de faptul că ea este absolut nedemnă de Duhul Sfânt şi de Acela, care este 
Adevărul. Această teorie a jumătăţilor de lucruri, ca toate compromisele în lucrurile divine, nu se 
poate recomanda nimănui decât numai inventatorilor ei şi foarte probabil nici măcar acestora. 
Noi toţi ştim, că Domnul a făgăduit puterea Duhului Sfânt, care va învăţa pe apostoli despre 
toate şi le va aduce aminte de toate cele spuse de El lor. Însă această ipoteză deplorabilă nu 
spune nimic altceva decât că Duhul a putut să le aducă aminte apostolilor de cuvintele Domnului 
numai în mică măsură, aşa că ei au fost expuşi multor pretinse greşeli. Fără să vrea să afirme 
despre sine, că el ar putea clarifica toate greutăţile, totuşi credinciosul are siguranţa că Duhul 
Sfânt a făcut ceea ce Domnul a făgăduit la timpul Său, şi că fiecare Scriere este demnă nu numai 
de scriitorul ei, ci şi de Dumnezeu, adevăratul Scriitor. 
   Dacă deci este aşa, că «cine este din Dumnezeu ne ascultă», atunci fiecare credincios va 
recunoaşte Noul Testament ca fiind de la Dumnezeu. Cine nu face aceasta nu este credincios 
adevărat, ci este un sceptic. Căci ascultarea de apostoli şi de profeţi în scrierile Noului Testament 
nu poate fi despărţită de cunoaşterea lui Dumnezeu. Această a doua piatră de încercare a 
adevărului merge mult mai departe decât întrebarea, dacă cineva este creştin sau nu. Să 
mărturiseşti pe Hristos şi să pui la îndoială inspiraţia totală a Cuvântului lasă să se recunoască 
activitatea duhurilor rele. Necredinţa începe de cele mai multe ori la Vechiul Testament, însă cu 
siguranţă apoi atacă şi Noul Testament şi îl leapădă. Un domn cu renume în lume şi cu o poziţie 
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foarte importantă, care a fost activ în şcoala duminicală şi era cunoscut ca un creştin adevărat, 
mi-a dezvăluit deodată într-o zi într-o discuţie, că el crede pe deplin Vechiul Testament, dar nu 
crede Noul Testament. Această mărturisire desigur ar trebui să rănească adânc pe un credincios. 
Mie mi-a apărut a fi un păcat mult mai mare faţă de Dumnezeu, decât dacă el ar fi ucis cu 
revolverul un om. Nu este îngrozitor, să găseşti o astfel de necredinţă la un om care era 
recunoscut ca învăţător creştin? 
   «Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.» Noi ar trebui să luăm bine seama 
la dimensiunea principiilor prezentate aici cu toată fermitatea: «cine Îl cunoaşte pe Dumnezeu ne 
ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă». Aceasta este o îmbărbătare pentru 
credinciosul care îşi găseşte cea mai bogată hrană spirituală a sa nu în Vechiul Testament, cu 
toate că şi acesta este tot aşa de inspirat, ci în Noul Testament, în care Hristos nu mai este voalat 
sau departe de noi. Aici El este prezentat în toată plinătatea gloriei Sale şi a harului Său, în 
maiestate divină şi totodată în blândeţea şi smerenia celui mai smerit Om care a păşit vreodată pe 
pământul acesta. Prin profeţi, robii Săi, auzim pe Dumnezeu vorbind; dar ca Tată El ne vorbeşte 
în Fiul – ca Tată al Său şi Tată al nostru, ca Dumnezeu al Său şi Dumnezeu al nostru. Prin 
aceasta este condamnat atât omul religios cât şi omul lumesc; Dumnezeu este aşezat la locul Lui 
şi eu sunt aşezat la locul meu. Superstiţia evlavioasă ca şi necredinţa lumească sunt total 
condamnate, dar şi fiecare din multele nuanţe ale necredinţei care nu vrea să asculte de glasul lui 
Dumnezeu în cuvintele scriitorilor inspiraţi, aici în mod deosebit ale apostolilor şi profeţilor lui 
Hristos. Noi ar trebui de altfel să luăm seama la ceea ce apostolul Pavel nu în mică măsură îşi 
atribuie pentru sine, precum apostolul Ioan atribuie tuturor: «Dacă cineva se consideră a fi profet 
sau om spiritual, să recunoască cele ce vă scriu, că sunt poruncă a Domnului. Iar dacă cineva este 
neştiutor, să fie neştiutor!» (1 Corinteni 14,37-38). Ce mustrare pentru toţi creştinii care, ca şi 
corintenii, se dedau aroganţi pe un teren aşa de lunecos, fără să observe! 
   «Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două 
tăişuri şi pătrunzând până la despărţirea sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a măduvei, şi în 
stare să judece gândurile şi intenţiile inimii. Şi nici o făptură nu este ascunsă înaintea Lui, ci 
toate sunt goale şi descoperite înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face» (Evrei 4,12-13). 
Avem noi nevoie de biserică, pentru ca ea să ne explice că sabia Duhului este Cuvântul lui 
Dumnezeu, când acesta ne străpunge ca nimic altceva? Aşa a spus Domnul nostru în ultima Sa 
vorbire adresată iudeilor necredincioşi: «Dacă cineva aude cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu 
Îl judec; pentru că n-am venit ca să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea. Pe cine Mă respinge 
pe Mine şi nu primeşte cuvintele mele, are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus, acela îl 
va judeca în ziua de apoi» (Ioan 12,47-48). 
   Şi aici în 1 Ioan 4,6 Duhul Sfânt l-a inspirat pe apostol să mărturisească acelaşi lucru despre 
Cuvântul rostit de apostoli şi de profeţi. Avem noi nevoie de biserică, ca să recunoaştem că El a 
rostit adevărul lui Dumnezeu, spre binecuvântarea celor care cred, dar spre nimicirea profeţilor 
falşi şi a tuturor oamenilor care dispreţuiesc ce poartă autoritatea divină? Bărbaţii inspiraţi au 
fost robi ai lui Hristos şi administratori ai tainelor lui Dumnezeu, şi cuvintele, pe care ei le-au 
spus sau le-au scris, nu au fost nimic altceva decât cuvintele lui Dumnezeu, ca şi cum El Însuşi 
le-ar fi rostit fiecărui ascultător în parte. Atât Adunarea cât şi fiecare credincios în parte este 
apelat direct prin Cuvântul Său. Aceasta se recunoaşte de la prima vedere din scrisorile Noului 
Testament. Ele au fost scrise, cu puţine excepţii, mulţimii generale a credincioşilor. Numai unele 
scrisori scurte au fost adresat colaboratorilor, ca îndrumare pentru lucrarea care nu putea fi făcută 
de mulţimea credincioşilor, ci numai de anumiţi bărbaţi care erau echipaţi cu autoritatea 
necesară. Aceste scrisori se adresează tot aşa de realmente şi credincioşilor din timpul nostru, 
precum a fost în timpul acela. Dacă apar greutăţi, aşa cum au fost şi la primii creştini, atunci ştim 
că noi avem acelaşi Interpret viu ca şi fraţii noştri din timpul acela. Principiul principal al 
credinţei constă în aceea, că Dumnezeu vorbeşte prin Cuvântul Său direct copiilor Săi. Să 
interpui biserica sau „clerul” ca mijlocitor între Cuvântul Său şi copiii Săi înseamnă împotrivire 
faţă de Dumnezeu. Este fundamental greşit (ceea ce se găseşte frecvent în protestantism) să 
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accentuezi dreptul omului, atunci când este vorba de ascultarea Cuvântului Său scris. 
Dimpotrivă, este pe deplin corect, să mărturiseşti dreptul lui Dumnezeu de a vorbi familiei Sale 
ca să-i dea învăţătură, s-o mângâie sau s-o mustre, da, mai mult chiar, să se adreseze conştiinţei 
fiecărui om în parte, aşa cum a făcut Domnul şi apostolii Săi, precum şi robii Săi în general. 
   Aproape că nu există nici un principiu mai greşit decât acela care a fost răspândit în toată ţara 
prin mişcarea de trezire Oxford, şi anume al unei papalităţi fără papă. În privinţa aceasta se face 
uz de o afirmaţie a renumitului Augustin, episcop de Hippo, a cărui afirmaţie este însă nedemnă 
de evlavia lui. El a spus, că el nu ar crede Evanghelia, dacă autoritatea bisericii catolice nu l-ar fi 
călăuzit să facă aceasta; însă prin aceasta el jefuieşte pe Dumnezeu de ceea ce I se cuvine. Oricât 
de mare era el ca om, evident aici el n-a ştiut ce spune. Căci dacă nu se dă crezare Cuvântului lui 
Dumnezeu, pentru că El L-a rostit prin bărbaţi inspiraţi, atunci nu se dă crezare cu adevărat nici 
lui Dumnezeu, ci mai de grabă oamenilor lui de încredere, şi aceasta este o insultă evidentă a lui 
Dumnezeu. Dacă eu cred pe Dumnezeu Însuşi, atunci credinţa mea are origine divină şi are 
caracter divin. Dumnezeu nu poate recunoaşte un alt fel de credinţă. Oamenii, care au crezut în 
Hristos, pentru că au văzut semnele Sale, au avut o credinţă pur omenească, care nu putea fi 
recunoscută de Dumnezeu. De aceea «Isus Însuşi nu se încredea în ei» (Ioan 2,24). Este un păcat 
grosolan faţă de Dumnezeu, să acorzi unor persoane sau organizaţii dreptul de a confirma 
Cuvântul Său. Prin aceasta se face şi o mare nedreptate faţă de oameni. Da, ar putea să aibă 
repercusiuni fatale, dacă omul nu are o credinţă reală mai bună decât o credinţă bazată pe alţii. 
   Cine îşi caută refugiul sub scuza că apostolul vorbeşte exclusiv despre cuvântul rostit, acela 
trebuie să ştie că el se află într-o greşeală fatală dacă el preţuieşte aşa de puţin Cuvântul scris. 
Domnul Însuşi a mărturisit că Sfânta Scriptură din cauza autorităţii ei este mai presus de orice 
cuvânt rostit, chiar şi acolo unde El Însuşi era Vorbitorul care a vorbit aşa cum nimeni mai 
înainte nu a vorbit. De aceea El a spus iudeilor care se certau: «Să nu credeţi că Eu vă voi învinui 
la Tatăl; este cine să vă învinuiască, Moise, în care voi aţi sperat. Pentru că, dacă l-aţi crede pe 
Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că El a scris despre Mine. Dar, dacă nu credeţi scrierile 
lui, cum veţi crede cuvintele Mele?» (Ioan 5,45-47). Ambele, scrierile lui Moise şi cuvintele 
Domnului, erau Cuvântul lui Dumnezeu incontestabil, pe care Unul L-a vorbit iar celălalt L-a 
scris călăuzit de Duhul Sfânt. Dar în ceea ce priveşte autoritatea lui Dumnezeu faţă de om, 
Domnul acordă incontestabil Cuvântului scris locul cel mai înalt. Este mărturia care rămâne a 
gândurilor lui Dumnezeu şi ea permite mult mai bine decât cuvântul rostit o reflectare (meditare) 
în inimile noastre înaintea lui Dumnezeu. Putem compara cu aceasta cuvintele apostolului Pavel 
din Romani 16,26. Unii traducători redau greşit acest loc prin: „… prin scrierile profeţilor”; dar 
aceasta este în contradicţie flagrantă cu cele spuse anterior, că «dar arătată acum»; şi tot aşa, pe 
lângă aceasta, că ele au fost «făcute cunoscut tuturor naţiunilor». În afară de aceasta forma în 
limba greacă nu este însoţită de articol, aşa că corect ar trebui spus: «… prin scrieri profetice» (în 
opoziţie cu Romani 1,2). Întreaga afirmaţie a acestui verset se referă realmente la scrierile 
Noului Testament, care au apărut în cea mai răspândită limbă între naţiuni (limba greacă) şi s-au 
răspândit în aceeaşi măsură cum a fost Evanghelia adusă tuturor naţiunilor. 
   Apostolul încheie cu aceste cuvinte această temă; ele constituie o încheiere demnă de admirat. 
Fie că este vorba de a mărturisi pe Hristos, aşa cum este El în realitate, adevărul cu privire la 
Persoana Sa, sau de autoritatea Cuvântului, care Îl revelează pe El – aici găsim adevărul care este 
în El şi care a ieşit de la El, în forma lui cea mai simplă. Acesta este duhul adevărului, dar şi 
duhul rătăcirii este prezent. Izvorul plin de activitate în forma lui cea mai ucigătoare este 
diavolul. Este deci normal, că acei oameni, care nu cred în prezenţa Duhului lui Dumnezeu în 
har, se dovedesc tot aşa de necredincioşi cu privire la partea uriaşă pe care o are Satan la toată 
nenorocirea din lume, atât în general cât şi la suferinţa fiecărui om în parte, a tuturor naţiunilor şi 
a popoarelor necivilizate. Însă partea cea mai rea a activităţilor lui rele are loc în interiorul  
creştinătăţii, prin ceea ce el întreprinde şi infiltrează în taină împotriva lui Hristos şi a adevărului 
revelat al lui Dumnezeu. Aici nu se vorbeşte despre duhul răutăţii, ci despre «duhul rătăcirii», şi 
acesta este cel mai periculos. El nu se arată prin stricăciuni grosolane sau prin acte sângeroase de 
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brutalitate, ci printr-o formă care în exterior lucrează convingător, lăuntric însă este plină de 
şiretenie şi viclenie. Înapoia unui puţin adevăr se ascunde o minciună mare. Voinţei proprii i se 
deschid uşile şi porţile, pentru conştiinţă nu este nici un loc. Isus nu este făcut cunoscut, ci se 
încearcă să se răstălmăcească Persoana Sa, şi Tatăl este necunoscut. Aşa se manifestă duhul 
rătăcirii, şi din el va rezulta decăderea şi va ieşi «omul păcatului». Mărturia creştină stă în pericol 
de decădere, eşecul ei total şi judecata ei sunt revelate în Cuvânt, fără să existe nici măcar o 
făgăduinţă în perspectiva unei resaturări. Cât de mare este totuşi harul lui Dumnezeu, că ţinând 
seama de aceste realităţi El a purtat de grijă pentru siguranţa şi bucuria celor credincioşi, oricare 
ar fi încercările prin care ei vor trece: ea constă în mărturisirea credincioasă şi în credinţa în 
Domnul Isus, în Cuvântul lui Dumnezeu, şi ambele prin acţiunea Duhului adevărului. Acesta 
este conţinutul esenţial al primei secţiuni intercalate, pe care o avem înaintea noastră. 
   De la aceia care în ceea ce priveşte siguranţa şi călăuzirea lor se reazemă pe orânduieli 
exterioare şi funcţii oficiale şi nu pe Cuvântul Scripturii, deseori se cere „să asculte de biserică”. 
În mod ciudat trebuie însă să se constate, că ei niciodată nu gândesc să folosească aceste cuvinte 
ale Domnului nostru conform indicaţiilor Sale din Matei 18,17. El prescrie acolo acţiunea de 
disciplinare pentru cazul când un frate păcătuieşte împotriva altui frate. În privinţa aceasta este 
evident vorba de o chestiune personală între cei doi, despre care nimeni altcineva nu ştie. Ca 
urmare a nesupunerii celui vinovat chestiunea devine în cele din urmă cunoscută, aşa că 
Adunarea ca ultimă instanţă trebuie să participe. Folosesc aceşti oameni în felul acesta cuvintele 
din Matei 18,17? Ei folosesc locul acesta într-un fel pe care Domnul nici aici şi în nici un alt loc 
din Scriptură nu l-a intenţionat. Aşa cum fiecare ştie, prin „ascultarea de Adunare (biserică)” ei 
înţeleg ascultarea de preot sau de preoţime, sau în cazul extrem ascultarea de „preotul suveran”, 
de papa. Însă aceasta este ori o rătăcire gravă, ori – dacă ei folosesc conştient greşit cuvintele 
Sale – înşelătorie. 
   Scriptura însă merge mult mai departe. Ea ne arată, că decăderea a făcut progrese aşa de mari 
deja înaintea morţii ultimilor apostoli, că Domnul a trebuit să-l însărcineze pe Ioan, în Duhul să 
scrie celor şapte Adunări alese ultimele Sale scrisori credincioşilor de pe pământ. Prima a fost 
adresată Adunării din Efes, care în primele zile stătea aşa de luminoasă, dar pe care Domnul a 
trebuit s-o ameninţe că-i va lua sfeşnicul din locul lui. În ultima scrisoare El vorbeşte despre 
faptul că El va vărsa din gura Sa Adunarea din Laodiceea ca pe ceva insuportabil de dezgustător. 
Domnul nu este văzut acolo ca Slujitor în har, ci ca Judecător în mijlocul celor şapte sfeşnice. De 
aceea El apare ca Fiu al Omului îmbrăcat cu o haină care Îi ajunge până la picioare: El nu a 
încins-o sau dezbrăcat-o, ca să slujească. Fiecăreia din cele şapte Adunări, care au fost hotărâte 
să reprezinte Adunarea în totalitatea ei pe pământ într-o taină, înainte ca ea să fie luată de pe 
pământ şi să nu mai fie văzută aici, Domnul adresează cuvintele de încheiere (precedate sau 
urmate de o făgăduinţă): «Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune adunărilor». Domnul a 
trebuit să Se ocupe foarte serios cu adunările, începând din zilele apostolilor. Deja atunci ele ca 
adunări locale se îndreptau spre decădere, şi Domnul a trebuit în cele din urmă să le ameninţe cu 
refuzarea recunoaşterii din partea Lui. Profeţia care urmează în capitolul 4 arată, că înfăţişarea 
exterioară a Bisericii acum nu mai era subiectul comunicărilor Lui. Vedem pe biruitori glorificaţi 
în cer, strânşi în jurul unui tron, din care ies judecăţile divine asupra iudeilor şi naţiunilor. Numai 
o rămăşiţă din fiecare este cruţată. Pe pământ nu apare în continuare nici o Biserică, ci lovituri 
ale judecăţii lovesc naţiunile. Toate acestea urmează să aibă loc şi trebuie să aibă loc, după ce 
perioada Biserici («ce este») s-a încheiat. 
   Cât de extraordinar de serios şi puternic este un astfel de mesaj al Domnului adresat acelora 
«cine are urechi să audă». El este împotriva strigătului rostit contrar Scripturii; „ascultaţi de 
Adunare (de Biserică)”, şi solicită pe fiecare credincios fidel «să audă ceea ce Duhul spune 
adunărilor (bisericilor)». Adunarea nu a fost niciodată un etalon al Adevărului, acesta este 
exclusiv Cuvântul lui Dumnezeu. Fără îndoială Adunarea (nu Israel, nici islam, nici păgânismul) 
este martora responsabilă a adevărului, prin aceea că ea îl prezintă în cuvânt şi în faptă. În nici un 
alt domeniu şi în nici o altă epocă nu este mărturisit recunoscuta mare «taină a evlaviei» ca în 
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perioada Adunării. Ea însăşi nu este adevărul, ci ea este stâlpul şi temelia adevărului. Hristos este 
în Sine Însuşi Adevărul şi Duhul este puterea lăuntrică care lucrează, ca să ne aducă Adevărul 
mai aproape. Dar când decăderea şi rătăcirea au găsit intrare, Biserica încă mărturisitoare în afară 
a încetat să mai fie o martoră credincioasă. Începând de atunci Domnul porunceşte acelora care 
au ureche de auzit să audă ceea ce Duhul spune adunărilor. 
   Autoritatea adevărului este întruchipată în El, ale cărui cuvinte au caracter divin, şi nu în 
stâlpul şi temelia adevărului, în Adunare, care cândva a respectat cuvintele Sale, pentru ca 
adevărul să fi putut fi văzut şi auzit (compară cu 1 Timotei 3). Stâlpul ar putea fi avariat sau 
deformat, dar adevărul rămâne neschimbat în Hristos, în Duh şi în Cuvânt. În 2 Timotei 3 este 
vorba de oameni care au o formă de evlavie, dar puterea lor îi tăgăduieşte; noi suntem atenţionaţi 
să ne depărtăm de astfel de oameni. Pe parcursul mărturiei creştine au luat naştere curând 
sisteme bisericeşti, care nu numai au fost în ceartă unele cu altele, ci se blestemau reciproc. 
Aceasta a constrâns pe toţi creştinii, cu excepţia celor superficiali, să-şi dea seama cât de 
importantă este cunoaşterea Cuvântului, ca să poată decide care din cele două biserici era cea 
adevărată (atunci era pe de o parte biserica greacă, şi pe de altă parte biserica romană, nota 
traducătorului), sau probabil nici una din ele nu avea dreptate. În felul acesta solicitarea adresată 
de şapte ori de către Domnul, de a auzi ceea ce Duhul spune adunărilor, a căpătat importanţă 
mare. Ea este într-adevăr valabilă  pentru toate timpurile, dar acum ea a fost aplicată judiciar şi 
personal. Şi după Reformă a rămas valabilă necesitatea de a respecta şi a aplica atenţionarea 
Domnului, când nu numai împăraţii şi statele şi-au luat dreptul să întemeieze propriile lor biserici 
ca organizaţii religioase separate, ci chiar şi oameni de seamă au solicitat un astfel de drept 
pentru comunităţile lor. În felul acesta în harababura generală din interiorul creştinătăţii s-a 
pierdut foarte mult adevăratul sens al Adunării. 
   Nu ne miră că oameni, care deja de mult timp nu mai credeau în prezenţa şi activitatea Duhului 
Sfânt în Adunare, drept urmare au renunţat practic şi în principiu şi la autoritatea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Ei au tăgăduit lumina, care s-a dovedit a fi aşa de convingătoare conştiinţei omului şi 
au afirmat că biserica slabă, aflată în decădere, ar fi necesară ca să acorde autoritate Cuvântului. 
Greşeala lor în acest punct este tot aşa de evidentă ca şi aroganţa lor. Ei se folosesc de acea 
aparenţă înşelătoare, bazată pe o înţelegere greşită a Scripturii, ca să ofere împuternicire 
propriului sistem religios. Principiul, biserica trebuie să autorizeze Cuvântul lui Dumnezeu, este 
adevărată necredinţă. Toţi cei care susţin intenţionat aceasta, dovedesc prin aceasta că ei s-au 
îndepărtat  de autoritatea lui Dumnezeu. Deja în zilele de Rusalii apostolul Petru a folosit 
Cuvântul lui Dumnezeu ca să mărturisească darurile Duhului Sfânt. Nici lui şi nici unui alt 
apostol nu i s-a părut necesar să se refere în privinţa aceasta la Adunare. Cuvântul lui Dumnezeu 
nu are nevoie de nici o justificare omenească; dacă se răspunde afirmativ la o astfel de necesitate, 
aceasta se învecinează cu blasfemia. Apostolul Pavel a acordat valoare Vechiului Testament, 
când a lăudat pe iudeii din Bereea, pentru că ei nu numai au primit cu bună voie Cuvântul, ci ei 
cercetau şi Scrierile, «să vadă dacă aceste lucruri erau aşa». Ei ştiau că vechile cuvinte veneau de 
la Dumnezeu şi au procedat corect, când au verificat vestirea verbală adusă de un om pe care ei 
nu-l cunoşteau. Prin cercetarea permanentă a Scrierilor au găsit confirmarea mărturiei făcute de 
el. Cuvântul vechi, scris, a fost ghidul care i-a întărit să primească cu toată inima cuvântul nou. 


