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1 Ioan 4,7-10 

 
   După intercalarea primelor şase versete apostolul revine la tema nouă, pe care a început-o la 
sfârşitul capitolului trei. El a arătat acolo, că adevărata dragoste de fraţi poartă caracterul 
sentimentelor divine şi că ea nu este numai de dorit, ci este de o aşa de mare importanţă, că ea 
prezintă însuşirea decisivă a credinciosului adevărat. Cât de mult ne atenţionează acest fapt, în 
mod deosebit să fim atenţi cu privire la orice înşelare de sine însuşi. «Preaiubiţilor, să ne iubim 
unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu 
şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu.» 
   Deoarece această concluzie divină este sigură şi obligatorie, nu există nici o scuză pentru noi 
pentru lipsa de dragoste. Cu toate acestea noi trebuie să ne gândim la faptul că această dragoste 
nu înseamnă numai amabilitate faţă de cei care au aceeaşi credinţă ca şi noi; ea este credincioasă 
şi faţă de Dumnezeu. Uneori credincioşia practicată din dragoste este considerată deplasată, în 
loc să fie bine-venită. Un frate, care într-un astfel de caz este supărat că a fost mustrat şi 
gândeşte, că acţionarea cu credincioşie a celorlalţi este în contradicţie cu dragostea, are motive 
bine întemeiate să se verifice cu atenţie. Dacă se lasă biruit de mânia sa, aşa cum cu regret se 
întâmplă câte o dată, atunci după aceea se poate eventual dovedi că el niciodată nu a avut parte 
de darul divin al vieţii veşnice. Permiterea chiar şi a celei mai mici abateri de la dragoste este 
destul de des in indiciu foarte serios. Aceasta s-ar putea numi un sindrom al leprei morale la 
omul respectiv; căci noi suntem învăţaţi aici, că la un om, la care lipseşte dragostea, nu este 
prezent nimic Dumnezeiesc şi nu este nimic cu adevărat sănătos. În principiu aceasta este foarte 
clar. Cu siguranţă ura nu vine de la Dumnezeu, însă dragostea vine de la El. Ea reflectă energia 
activă a Fiinţei Sale. Elementul de bază moral al Fiinţei Sale, dacă avem voie să ne exprimăm 
aşa, este dragostea, care în curăţie desăvârşită descopere şi detestă tot răul. Căci în Dumnezeu 
lumina este legată cu sfinţenia absolută, şi aceasta este valabil şi pentru un creştin, dacă el 
posedă cu adevărat viaţa veşnică. Dragostea, dimpotrivă, este desfăşurarea activă a naturii 
divine. Ea caută binele acelora care sunt subiectul ei, fără ca aceştia să ofere vreun motiv în acest 
scop. Motivul acţiunilor ei este în ea însăşi, în izvorul oricărui bine. Dragostea lui Dumnezeu nu 
numai este gata să dea totul, ci şi să ierte totul. Iertarea este posibilă faţă de noi numai pe baza 
lucrării Mijlocitorului, căci Dumnezeu este consecvent în toate acţiunile Sale. Acolo unde este 
prezent păcatul, trebuie să fie un fundament pentru dreptatea Sa; şi unde s-ar putea găsi acesta? 
Cu siguranţă nu în omul păcătos. Dumnezeu a ştiut de la început unde se găsea singura dreptate 
perfectă, chiar şi în timpuri când nedreptatea a crescut excesiv. 
   Chiar şi în zilele cele mai întunecate ale poporului Său Israel, prin profeţii Săi El a indicat spre 
mântuirea Sa care va veni şi spre revelarea dreptăţii Sale (Isaia 56,1). Niciunde pe pământ nu se 
putea zări aşa ceva. Însă credinţa s-a uitat permanent într-acolo. În oameni nu se găsea nimic din 
aceasta, nici chiar în credincioşii adevăraţi, ca Enoh sau Ilie, ca să nu mai vorbim de ceilalţi 
oameni. Însă ei cercetau cu privirea în speranţă după ea. Mântuirea lui Dumnezeu încă nu era un 
fapt împlinit. Nădejdea fiecărui credincios era îndreptată spre Unul, care urma să vină. El a fost, 
aşa cum ştim, vestit oamenilor imediat după căderea în păcat. Iehova Elohim a prezentat aceasta 
perechii vinovate într-un mod impresionant. El nu a spus aceasta direct perechii de oameni 
decăzuţi, ci în sentinţa Sa asupra şarpelui. Cine în afară de Dumnezeu s-ar fi gândit vreodată ca 
în sentinţa dată duşmanului să se integreze totodată vestirea unui Salvator? El a arătat cu o 
demnitate sfântă, că Salvatorul va veni ca să distrugă puterea răului şi să elibereze victimele lui. 
Totodată Salvatorul la exercitarea acestei lucrări de salvare va lua din dragoste chinuri asupra Sa. 
Căci numai un necredincios ar putea să nu înţeleagă ce vrea să se spună prin zdrobirea călcâiului. 
Cu toate aceste suferinţe, Sămânţa femeii va zdrobi însă capul şarpelui; răul nu se va mai reface 
niciodată din această distrugere. 
   Dragostea, despre care este vorba în secţiunea noastră, nu îşi are originea în creatură; ea este 
«din Dumnezeu». Dacă Dumnezeu nu ar fi izvorul şi puterea ei, nimeni nu ar putea fi mântuit şi 
nici un credincios nu ar putea umbla în această dragoste a Sa. Căci dragostea este în stare să 



Ce era de la început: Studiu asupra Epistolei 1 Ioan cap. 4,7-10 - W. Kelly 

2 

deschidă toate izvoarele de ajutor ale harului pentru păcătosul aflat în stricăciune totală. Vedem 
aceasta împlinit în Hristos, care a murit pentru păcatele noastre şi acum trăieşte pentru noi ca 
Mijlocitor la Tatăl. Ce dragoste se revelează aici în toate privinţele! Scriptura ne spune nu numai 
că păcatele credinciosului au fost iertate. Dacă aceasta ar fi totul, atunci ar putea însemna că 
credinciosul care a căzut ar trebui să reînceapă de la capăt, aceasta înseamnă, să se întoarcă din 
nou la Dumnezeu. Sunt credincioşi care efectiv sunt de părerea că atunci când un credincios a 
păcătuit, el pierde toate privilegiile de până acum şi trebuie să facă un început nou. Cine 
împărtăşeşte această părere în mod evident nu crede în viaţa veşnică ca posesiune actuală a 
credinciosului în Hristos. Cu regret sunt păreri, care tăgăduiesc viaţa veşnică şi în alte forme, 
ceea ce este ruşinos pentru creştini. O astfel de tăgăduire este în orice caz o încălcare a unui 
adevăr de bază al creştinismului. 
   Apoi ni se spune: «Oricine iubeşte este născut din Dumnezeu». Să fi născut din El include în 
sine, că iubeşti şi pe copiii Lui, căci ei posedă natura Sa. Cine nu iubeşte, nu este născut din 
Dumnezeu. Ar putea totuşi fi, că cineva nu a fost învăţat suficient şi el nu a învăţat să condamne 
pornirile cărnii. Urmare acestui fapt s-ar putea să nu fie conştient că sentimentele de ură sunt 
total incompatibile cu poziţia unui creştin. Ele sunt aşa, deoarece ele sunt în contradicţie cu fiinţa 
lui Dumnezeu şi cu viaţa pe care credinciosul o posedă în Hristos. «Dragostea este din 
Dumnezeu. Şi oricine», (cât de clar se exprimă!), «iubeşte este născut din Dumnezeu şi Îl 
cunoaşte pe Dumnezeu.» Ce minunat, că despre un om de aici de pe pământ se poate spune aşa 
ceva! Noi ştim puţin unul despre altul. Este o dovadă a lipsei noastre de cunoştinţă, că noi înşine 
uneori suntem surprinşi de lucrurile mărunte ale prietenilor apropiaţi şi ale rudelor, care conduc 
la probleme mari, necaz şi suferinţă nesfârşită. Dacă ne-am cunoaşte mai bine şi am avea o 
natură iubitoare, atunci aceste lucruri nu ar mai avea loc. Ce uimitor apare apoi, ca noi să fim 
capabili să-L cunoaştem pe Dumnezeu, în timp ce ştim aşa de puţin chiar şi despre vecinul nostru 
cel mai apropiat! Noi cunoaştem desigur pe fraţii noştri mult prea puţin, din cauză că dragostea 
noastră este aşa de slabă. Dacă dragostea noastră ar fi întărită prin credinţă, şi dacă viaţa nouă în 
noi ar fi neîngrădit activă, atunci am cunoaşte mai bine pe toţi fraţii noştri. Cu Hristos şi din 
pricina Lui ne-am preocupa de necazurile lor într-un fel care place lui Dumnezeu, le-am aduce 
mângâiere şi binecuvântarea sufletelor noastre. Încrederea creşte din dragoste; dacă dragostea 
este cunoscută şi savurată, atunci ea va da naştere la încredere, atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă 
de copiii Săi. Cine nu ştie de faptul, căci chiar şi între copiii lui Dumnezeu este o încredere 
relativ mică? Lipsa de dragoste este în realitate foarte regretabilă şi în nici un caz nu este 
potrivită cu poziţia noastră de cetăţeni ai Casei lui Dumnezeu. În textul nostru se spune în 
cuvinte scurte şi clare, care sunt gândurile lui Dumnezeu în privinţa aceasta. 
   Lumea aceasta este plină de probleme majore, care prin decăderea din creştinătate devin tot 
mai grave. Pe lângă aceasta duşmanul este la lucru fără încetare şi în mod rafinat. Am văzut 
aceasta în versetele anterioare («nu credeţi orice duh …»). Duhul Sfânt a fost trimis aici jos de 
Tatăl şi de Fiul. Însă Satan nu a aşteptat mult să trimită duhurile lui rele, ca să imite pe Duhul lui 
Dumnezeu. În acelaşi fel a încercat el înainte să strice şi lucrarea Domnului Isus pe pământ. În 
privinţa aceasta a lucrat nu numai prin cei posedaţi de duhuri rele, ci şi prin învăţători mincinoşi, 
care s-au ridicat împotriva Persoanei Domnului Însuşi. Când Hristos a dat apostoli, profeţi şi 
învăţători, care prin puterea Duhului Sfânt slujeau pentru întărirea mădularelor trupului Său, 
Satan a lucrat în toate domeniile în mod contrar. De aceea se spune: «Nu credeţi orice duh!» 
Urmează apoi semnele de recunoaştere, pe care le-am studiat deja. Aici este vorba de umblarea 
noastră în dragoste, nu de atacurile îndreptate asupra adevărului. Dumnezeu doreşte ca aceia pe 
care El i-a născut din nou prin Cuvântul adevărului să fie pătrunşi de dragoste în viaţa lor de 
credinţă practică mai mult decât orice altceva. La copiii Lui dreptatea şi ascultarea sunt 
considerate a fi prezente, dar şi dragostea trebuie să fie prezentă. Deoarece dragostea este 
imboldul plin de putere în Fiinţa lui Dumnezeu, tot aşa ea este şi puterea nemărginită în viaţa 
credincioşilor în relaţia lor unul cu altul. Ea apare probabil mai pregnant decât toate celelalte 
virtuţi creştine. Dragă frate, este aşa la tine? Duci tu probabil lipsă de dragoste? 
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   Aşa cum a făcut deja mai înainte, apostolul abordează această temă prin adresarea 
«preaiubiţilor». Prin aceasta el a apelat în mod deosebit la sentimentele cititorilor, cu toate că el 
leagă a atenţionare de aceasta. El a văzut că credincioşii erau ameninţaţi de pericole mari. Duhuri 
rele erau la lucru şi din păcate este totdeauna înclinaţia, atât cu privire la Duhul Sfânt, pe de o 
parte, cât şi cu privire la existenţa lui Satan şi a trimişilor lui, pe de altă parte, să fi necredincios. 
În creştinătatea de astăzi sunt la lucru duhuri rele mai mult decât oricând, da, activitatea lor se 
extinde în principal în ea. Ei lucrează nu numai în ţările păgâne cu superstiţia lor cruntă, 
întunecată. Duhul rătăcirii se arată în interiorul creştinătăţii camuflat sub diverse forme; el 
pretinde chiar că aduce cele mai mari adevăruri. Se aude spunând cam aşa: „Nu posedăm noi 
adevăruri, despre care nimeni nu a ştiut ceva şi au cea mai mare valoare? A fost foarte corect să 
se vorbească despre dreptatea lui Dumnezeu, despre chemarea cerească, despre taina Adunării, şi 
aşa mai departe. Dar noi avem acum ceva mult mai bun. Atunci instrumentele au fost acordate; 
acum însă cântă toată orchestra, şi acesta este meritul nostru!” Fără îndoială astfel de afirmaţii 
sunt total greşite, dar duhul rătăcirii lucrează în felul acesta asupra sentimentelor duse în rătăcire 
ale acestor oameni, care se lasă influenţaţi de duhurile rele. Cât de evident stă o astfel de 
lăudăroşenie în opoziţie cu blândeţea Domnului tuturor lucrurilor! Astfel de învăţători greşiţi 
slujesc numai la distrugerea adevărului şi nu la zidirea sufletească a acelora care le acordă 
încrederea lor. Faptele lor sunt mai condamnabile decât ce Scriptura descrie prin cuvintele: «ei 
slujesc pântecelui lor» (Romani 16,18). Ei sunt din lume şi de aceea vorbesc ca din lume şi îşi 
iau motivele din lume. 
   Este o realitate binecuvântată, că dragostea, care este din Dumnezeu, îşi găseşte toate motivele 
de acţionare în propria bunătate, în timp ce natura omului arată exact contrariul acestei dragoste. 
Pe când credinciosul era încă un păcătos pierdut, el a primit harul în fără nici o îngrădire. 
Deoarece el posedă viaţa veşnică în Hristos, el are acum permanent parte de revărsarea acestui 
har. Duhul este activ în natura nouă a celui născut din Dumnezeu. El are dreptul să se laude cu 
Dumnezeu şi dragostea Sa, şi anume numai pe baza bunătăţii care se găseşte în Dumnezeu şi pe 
care el o face cunoscut cu plăcere şi altora. Aceasta este partea celor care cred în Hristos. Ei sunt 
umpluţi de faptul că ei sunt iubiţi de El cu dragostea Sa dumnezeiască şi prin Duhul lui 
Dumnezeu ei practică apoi această dragoste şi faţă de fraţii lor, şi despre aceasta este vorba aici. 
Principiul este desăvârşit de clar: practicarea dragostei nu poate fi despărţită de naşterea din 
Dumnezeu. Însă prin practicarea dragostei credinciosul dovedeşte că el este un copil al lui 
Dumnezeu. Aceasta nu are absolut nimic a face cu înclinaţiile naturale, care, aşa cum oricine 
ştie, chiar şi în cel mai rău om pot fi foarte pregnante. Duşmanii categorici ai lui Dumnezeu, care 
se dedau poftelor şi patimilor josnice, cu toate acestea pot fi foarte plini de dragoste şi 
binevoitori. Dar toate acestea nu au nimic a face cu dragostea dumnezeiască, cu despre ceea ce 
este vorba aici şi cu ce s-a arătat în chip desăvârşit în Domnul. «Dragostea este din Dumnezeu», 
spune apostolul. Tot ce descinde din noi, nu este din Dumnezeu. Această dragoste însă nu este 
din noi, şi nici măcar la un credincios; el o primeşte exclusiv de sus. El este născut din Duhul, şi 
ce este născut din Duhul este duh şi nu carne. El este născut din Dumnezeu, şi Dumnezeu este 
dragoste. 
    Versetul nostru stă în legătură cu ceea ce s-a spus la sfârşitul capitolului trei, unde noi auzim 
pentru prima dată în această scrisoare despre Duhul lui Dumnezeu. În acest context era vorba că 
Dumnezeu rămâne în credincios şi dovada pentru aceasta este Duhul, pe care El ni L-a dat. 
Duhul, dăruit credinciosului, locuieşte în el şi prin aceasta dovedeşte că Dumnezeu rămâne în el. 
Ce pas enorm este aceasta, mult mai mult decât posedarea vieţii noi! Oricât de mare ar fi 
privilegiul de a avea parte de natura dumnezeiască – faptul că Dumnezeu rămâne în noi este mult 
mai mult. Această rămânere a lui Dumnezeu în noi este lucrată şi făcută posibil prin darul 
Duhului, ceea ce este caracteristica decisivă a credinciosului. 
   Apostolul urmăreşte deci scopul, să trezească dragostea reciprocă între credincioşi prin aceea 
că el arată izvorul dragostei, precum şi natura, în măsura în care ea este activă, care trebuie să fie 
în concordanţă cu ea. Este de la sine înţeles că sunt obstacole mari, care stau împotriva 
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practicării dragostei, atât dinăuntru cât şi dinafară. Ele sunt aşa de mari, că este necesară 
rămânerea lui Dumnezeu în cel credincios, pentru ca dragostea să poată să se manifesteze liberă 
şi în deplină măsură. Deci noi avem nevoie nu numai să fim născuţi din Dumnezeu, ci noi avem 
nevoie şi de puterea divină, da, mai mult, ca Dumnezeu să rămână în noi, ca să ne putem iubi 
unii pe alţii potrivit lui Dumnezeu. Dacă numai am fi născuţi din Dumnezeu, ar rămâne totuşi un 
obstacol mare, care nu este atins prin naşterea din nou. Ce este acesta? Lipsa de cunoştinţă cu 
privire la mântuirea noastră? Credinţa în lucrarea lui Hristos pentru noi şi în sângele Său, care 
curăţeşte de orice păcat, trebuie să fie prezentă.  Înainte să se poată odihni în răscumpărarea care 
este în Isus Hristos, trebuie să fi avut mai întâi loc o lucrare dumnezeiască în suflet. 
   Putem vedea aceasta din fiecare loc din Scriptură, care se referă la aceasta. Să luăm 
întâmplarea cu femeia din Luca 7, despre care Duhul Sfânt spune aşa de multe în cuvinte puţine: 
«Şi, iată, o femeie din cetate, care era păcătoasă.» Cu toate că ea era o păcătoasă, spre marea 
uimire a lui Simon fariseul ea a venit în casa lui, atunci când el sta la masă cu Domnul şi cu 
ucenicii Lui. Cu toate împrejurările exterioare respingătoare, ea a venit în casa în care cu 
siguranţă în oricare alte ocazii nu ar fi intrat cu plăcere. Ce i-a dat această îndrăzneală? Ea a 
privit în credinţă la Domnul, de aceea nimic nu o putea reţine ca şi în astfel de împrejurări să nu 
intre într-o astfel de casă (căci aşa trebuie să fi arătat ea înaintea celor prezenţi, şi oricine ar fi 
caracterizat aşa apariţia ei). Însă puterea credinţei poate să învingă cele mai mari obstacole. În 
momentul acela ea încă nu ştia nimic despre faptul că păcatele ei erau iertate; în clipa aceea ele 
încă nu erau realmente iertate. Dar ea se afla pe drumul într-acolo. Ea iubea pe Domnul. Ea ar fi 
mers mai departe, s-ar putea spune, că ea iubea şi pe ucenici. Ea nu avea sentimente mai reduse 
pentru Simon, decât avea pentru ceilalţi oameni de seama lui. Ca să ia naştere o astfel de 
dragoste era necesară o altă lucrare puternică a lui Dumnezeu. Domnul a atras-o la Sine printr-o 
forţă divină necunoscută ei, care radia din El. Era dragostea, cea care a dat naştere la un astfel de 
efect al dragostei. Harul Său a dat naştere la un sentiment în ea, pe care ea nu l-a cunoscut 
niciodată mai înainte. Ea era pe deplin convinsă, că Domnul era umplut de dragoste sfântă. De ce 
umbla El aşa neobosit prin ţară? Ce forţă era motivul întregii Sale vieţi, al cuvintelor Sale şi al 
acţiunilor Sale? Nu era dragostea Lui divină? 
   În felul acesta a început viaţa să lucreze deja în ea, cea care până atunci era o femeie păcătoasă 
plină de necurăţie şi fără cinste. Ea credea deja în Domnul, şi ea iubea mult, aşa cum Domnul a 
mărturisit lui Simon şi celorlalţi prezenţi. Ea a găsit viaţa nouă în El, şi fiinţa ei a fost alcătuită 
din nou prin Domnul binecuvântat. Probabil ea nu-L va mai vedea niciodată, şi ea nu ar mai fi 
avut o altă ocazie de felul acesta, ca să-L întâlnească (chiar dacă atitudinea ei părea foarte 
nepotrivită în ochii celorlalţi). De aceea pentru sufletul ei însemna „acum sau niciodată!” Când 
credinţa sinceră impulsionează inima, ea nu poate să acţioneze altfel. Nu se pierde nici un timp şi 
nu te laşi reţinut de nimic. În felul acesta ea a intrat în casă, «stătea la spate, la picioarele Lui, şi 
plângea».Comportarea ei poseda, fără ca ea să-şi dea seama, frumuseţe morală; cu siguranţă 
aceasta nu descindea din viaţa ei de odinioară, ci a fost lucrată în sufletul ei prin credinţa în 
Hristos. Ea a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei. 
Domnul a recunoscut toate acestea şi nu a trebuit să se întoarcă ca să vadă pe cea care plângea 
înapoia Lui. El ştia totul în chip desăvârşit, ca nimeni altul. Însă toate acestea au dat la naştere la 
Simon la desconsiderare. Nemulţumirea necredinciosului se îndreaptă într-o măsură mai mare 
împotriva Domnului decât împotriva ucenicilor Săi. El nu exprimă totdeauna aceasta şi probabil 
el însuşi deseori nu-şi dă seama că el simte în felul acesta. Posibil că Simon nu ar fi recunoscut 
sentimentele lui lăuntrice. Toată morala lui era morala diavolului. Aşa şi-a zis el ca pentru sine: 
«Acesta, dacă ar fi un profet, ar cunoaşte cine şi ce fel de femeie este cea care-L atinge, pentru că 
este păcătoasă» (Luca 7,39). Însă Domnul Şi-a dat seama şi a răspuns. Nu a venit El să salveze 
pe cei pierduţi? Şi dacă Simon, asemenea femeii, s-ar fi prăbuşit înaintea Lui, nu l-ar fi salvat El 
atunci şi pe el? Dar pentru un fariseu mândru, lipsit de spirit autocritic, era mult mai greu să 
ocupe locul unui păcătos, decât pentru o femeie, care nu avea nimic de pierdut înaintea 
oamenilor. 
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   Harul şi adevărul au putut să zdrobească pe Saul din Tars, tot aşa cum ele pot unui om imoral 
să-i trezească profund cunoştinţa păcătoşeniei lui. Ce a făcut în acest caz, ca femeia să se 
prăbuşească şi în  acelaşi timp să arate o astfel de dragoste? Era credinţa în Domnul Isus, 
dragostea divină, care s-a revelat în El. Însă femeia avea nevoie mai mult decât aceasta, şi harul a 
fost imediat gata să-i dea mai mult. Ce câştig enorm este pentru inimă, să aibă siguranţa că 
păcatele îi sunt iertate! Domnul nu S-a limitat să facă numai o aluzie la aceasta. El i-a vestit 
Cuvântul dumnezeiesc, după care striga sufletul ei: «Păcatele tale sunt iertate!» El era îndreptăţit 
să facă aceasta. Lucrarea, pe care se bazează iertarea, într-adevăr nu era încă înfăptuită. Însă 
Judecătorul celor vii şi al celor morţi nu spune niciodată ceva, care nu ar fi pe deplin adevărat, 
tot aşa cum Judecătorul întregului pământ niciodată nu poate acţiona altfel decât drept. Astfel 
Domnul S-a preocupat cu problema ei şi a contrazis necredinţa fariseului. El S-a dovedit a fi 
Domn peste toţi profeţii prin iertarea păcatelor, care se cuvine numai lui Dumnezeu. Din 
plinătatea harului Său El a dăruit femeii siguranţa, că credinţa ei a mântuit-o şi a lăsat-o să plece 
în pace. 
   Dacă noi încă nu ştim, că credinţa noastră ne-a mântuit şi că păcatele noastre sunt iertate, 
atunci această problemă ne va nelinişti permanent. Aceasta este urmarea inevitabilă, atunci când 
sufletul devine conştient de vina sa. Cum poate el să găsească linişte într-o astfel de stare, fără să 
aibă certitudinea, că păcatele lui au fost anulate şi el este salvat? Atâta timp cât el este 
nemulţumit şi nesigur, inima se va preocupa constat cu această problemă. Ea nu este atunci nici 
în stare să lase ca dragostea ei să se reverse spre alţii, care deja au ajuns la linişte în privinţa 
păcatelor lor. În tot acest timp nici nu se poate cu adevărat ocupa poziţia unui copil al lui 
Dumnezeu. Aşa după cum femeia din Luca 7 a primit asigurarea din gura Domnului, tot aşa şi 
noi trebuie s-o primim în credinţă prin Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dacă prin Scriptură nu 
am lăsat să ni se dăruiască siguranţa iertării şi noua noastră relaţie cu Dumnezeu, atunci noi ne 
putem baza numai pe propriile sentimente şi gânduri, sau pe cele ale unui om, care el însuşi nu 
posedă siguranţa deplină. Predicatorul cel mai excelent, care nu vesteşte nimic altceva decât 
numai adevărul curat, nu ne poate dezlega, ca să primim personal mărturia lui Dumnezeu, pe 
care El a dat-o despre Fiul Său. «Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuşi.» 
Numai singur Dumnezeu ne poate ajuta în privinţa aceasta, şi numai Cuvântul Său este ghidul 
pentru credinţă. Noi putem primi adevărul numai de la Dumnezeu. Şi cum are loc aceasta? Prin 
Cuvântul scris, pe care El ni L-a dat. 
   Nu se poate întreprinde un atac mai grav asupra adevărului, ca atunci când se neagă autoritatea 
dumnezeiască a Sfintei Scripturi. Una din caracteristicile actuale dominante ale necredinţei este 
afirmaţia gânditorilor liberi „moderaţi”, Scriptura conţine (parţial, dar nu în exclusivitate) 
Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce învaţă Domnul şi apostolii este însă realmente Cuvântul lui 
Dumnezeu. După cum am văzut deja, «toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu» şi prin 
aceasta adevereşte ce a fost dăruit Adunării lui Dumnezeu. În aceste „scrieri profetice” pot fi şi 
cuvinte ale diavolului sau ale oamenilor răi. Ele însă desigur nu au fost scrise pentru ca noi să le 
urmăm, ci pentru ca să fim instruiţi şi cu privire la comportarea duşmanilor, în măsura în care 
Dumnezeu a considerat aceasta bun. Numai necredinţa are greutăţi în privinţa aceasta; 
credinciosul primeşte toate spusele lui Dumnezeu, fie ele cu privire la bine sau la rău. Tot ce 
cuprind Scripturile este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să tragem foloase din 
adevărul Său, ca să scăpăm din orice cursă a lui Satan sau a naturii vechi şi să ne păzim de ele. 
   De când a fost vărsat sângele lui Hristos, sau spus în general, de când El a murit şi a înviat, 
oamenii pot obţine pace numai prin credinţa în Vestea Bună. Duhul vesteşte prin mesajul 
Evangheliei harul salvator al lui Dumnezeu. Cel care crede găseşte în Hristos nu numai viaţa, ci 
şi pacea. Prin aceasta el este pregătit atât să umble în ascultare, cât şi să iubească pe credincioşii, 
care în acelaşi fel ca şi el sunt copii ai lui Dumnezeu. Nu este nici o îndoială de faptul că fiinţa 
noii naturi este dragostea. Viaţa veşnică, care ne-a fost dată, posedă această aptitudine. Dacă însă 
carnea nu este judecată definitiv, atunci ea se aşează ca un obstacol în cale. Harul ne conduce 
mai întâi la cunoaşterea cât de incompatibile sunt aceste două feluri de naturi, înainte ca noi să 
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putem progresa în credinţă. O maşină poate fi gata cu toate piesele ei componente, însă ea poate 
fi pusă în funcţiune abia după ce i se dă energia necesară. Aceasta ar trebui să ne prezinte 
simbolic ce vor să ne spună versetele studiate. 
   Şi aici se arată iarăşi partea negativă: «Cine nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu.» Nu 
este vorba de ce dar posedă un om, ce activitate practică el, dacă are prestigiu şi influenţă – dacă 
el nu iubeşte, el nu a cunoscut pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu condamnă fără cruţare 
orice autoînşelare. Cine este născut din Dumnezeu, iubeşte pe fratele său şi a cunoscut pe 
Dumnezeu. Sentimentele lui noi, dumnezeieşti, se extind spre un domeniu foarte precis. El are şi 
acea cunoaştere a lui Dumnezeu, pe care Domnul nostru o denumeşte categoric ca viaţa veşnică. 
Ceea ce El prezintă Tatălui în Ioan 17,3, este reluat aici ca o constatare doctrinară scurtă în sens 
negativ. «Cine nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.»  
Acolo unde nu se găseşte dragoste, nu este nici cunoaştere de Dumnezeu. Motivul este pe cât de 
clar tot aşa şi de convingător: «Pentru că Dumnezeu este dragoste.» 
   Versetele care urmează prezintă dragostea lui Dumnezeu, care într-o plinătate şi har neîngrădit 
se revarsă în inima goală, ca s-o facă capabilă de a iubi. Duhul vorbeşte despre desfăşurarea 
strălucitoare a dragostei în Fiul Hristos, care în harul nemăsurat a fost trimis în această lume a 
păcatului, egoismului şi întunericului. Este greu să găseşti în Scriptură un alt loc care să se 
asemene cu măreţia prezentată aici aşa de simplu. «În aceasta a fost arătată dragostea lui 
Dumnezeu în noi …» Aici nu se spune „faţă de noi” sau „faţă de toţi” ca în Romani 3,22. 
Principial dragostea lui Dumnezeu s-a revelat fiecărui om. Însă în acest loc ea este văzută în sens 
restrâns şi se referă mai mult la «toţi cei care cred», aşa cum se spune şi în versetul respectiv din 
Romani 3. Ea a fost «arătată în noi». Prin aceasta se arată spre acţiunea, pe care ea o are în noi. 
De aceea cuvântul «în» pare aici să stea la locul potrivit. Prin aceasta se spune corect: «În 
aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu în noi (sau: cu privire la noi).» În acest verset este 
văzută venirea Domnului nostru în toată dimensiunea ei pentru introducerea vieţii veşnice. De 
aceea expresia «Dumnezeu a trimis» stă în limba greacă la timpul perfect, care exprimă 
persistenţa rezultatului acţiunii avute loc în trecut. În versetul următor (versetul 10) această 
expresie este la timpul aorist. Aici este numai numită realitatea, însă ea are scopul cel mai 
profund, cel mai sublim şi cel mai însemnat cu care s-a preocupat Tatăl şi Fiul în timp sau în 
veşnicie. Diferenţa în modul de exprimare este mică, deoarece în ambele locuri se foloseşte 
acelaşi verb, dar la forme de timp diferite. Dar deoarece şi aceste diferenţe mici în Scriptură au 
fost date de înţelepciunea dumnezeiască, vom face bine, dacă cercetăm însemnătatea lor în 
fiecare loc. Timpul aorist exprimă simplu realitatea care aici este de cea mai mare însemnătate 
posibilă. Timpul perfect dimpotrivă exprimă rezultatul actual al unei acţiuni care a avut loc în 
trecut, rezultatul misiunii Sale, şi anume, ca noi să trăim prin El. 
   «În aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu în noi (sau: cu privire la noi), că Dumnezeu 
L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu.» Cu câtă atenţie se prezintă aici gloria Persoanei Sale! 
»Singurul Său Fiu!« O repetare a acestor cuvinte în versetul următor (versetul 10) nu este 
necesară, căci denumirea «Fiul Său« spune desigur acelaşi lucru. Dar ce înţelepciune se arată 
aici, o lucrare aşa de măreaţă cu urmări veşnice să fie îmbrăcată în cele mai simple cuvinte, prin 
aceasta inima să fie umplută de mărimea sa nemărginită şi profunzimea de nepătruns şi să fie 
inundată de dragostea lui Dumnezeu. «Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi 
să trăim prin El.» Aceasta a fost prima faptă a harului divin, ea satisfăcea cea mai importantă 
necesitate a acelora care erau morţi spiritual. Şi aceasta este valabil pentru orice suflet până în 
zilele de astăzi. Căci dovada primordială şi cea mai necesară a dragostei Lui demnă de adorare a 
dat-o Dumnezeu prin aceea, că El a dăruit viaţă subiectelor acestei dragoste, care erau moarte 
faţă de El. Ele nu erau conştiente de starea lor proprie, nu aveau nici o cunoştinţă despre 
Dumnezeu şi în stricăciunea lor morală erau total indiferente faţă de Amândoi. S-ar putea să fi 
fost probabil o oarecare imaginaţie despre Dumnezeu, dar nu era nici un semn de viaţă, de nici o 
înclinaţie spre Dumnezeu. În cunoaşterea lor Dumnezeu era subiectul unei groaze mai mari decât 
demonul cel mai îngrozitor. Având în vedere o astfel de stricăciune «Dumnezeu a trimis pe 
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singurul Său Fiu în lume!» Ce adevăr! Cât de minunat este chiar şi numai simplul fapt, dacă ne 
gândim la aceasta, că trimiterea a avut loc dintr-o dragoste curată! Nu era o acţiune, care a avut 
loc în cer. Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu în lumea aceasta, ca să dea viaţă, ca să ne facă 
potriviţi pentru domeniul din care El a venit. Nici o lucrare făcută în cer nu putea să satisfacă pe 
Dumnezeu şi pe oameni, chiar dacă ea ar fi fost făcută de Fiul. Drumul dragostei trebuia parcurs, 
prin aceea că Fiul a devenit Om, ca să glorifice pe Dumnezeu şi prin credinţă să dea omului mort 
spiritual viaţa în desfăşurarea ei cea mai înaltă. Pe pământ trăiau iudei şi naţiuni, însă toţi erau în 
aceeaşi măsură morţi în păcate şi fărădelegi şi din natură erau copii ai mâniei. Ei erau morţi 
spiritual, chiar dacă „trăiau”. Ei nici nu urau păcatul şi nici nu iubeau harul. Atât lăuntric cât şi în 
exterior totul era stricat la ei. Fie că este vorba de cei circumcişi sau de cei necircumcişi, 
gândurile cărnii lor nu erau altceva decât duşmănie faţă de Dumnezeu. Şi cu toate acestea 
Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, desfătarea Tatălui din veşnicie, pentru ca noi 
prin El să avem viaţa; şi viaţa, pe care El a dat-o, era propria Lui viaţă. 
   Vechiul Testament ne relatează cum s-a comportat neamul de oameni – fie iudei, fie păgâni – 
faţă de Dumnezeu în toate miile de ani; relatarea Noului Testament ne arată lucruri şi mai grave. 
Însă El, Cel care ştia toate mai dinainte, a trimis pe singurul Său Fiu în lume; şi pentru ce? Ca să 
facă judecată? Nu, exact contrariul. Sufletele moarte trebuiau aduse la viaţă cu viaţa veşnică care 
era în Fiul Său. Căci exact aceasta este exprimat în cuvintele: «Pentru ca noi să trăim prin El». 
Este vorba de o viaţă nouă, pe care omul obişnuit nu o posedă; nici măcar Adam în starea de 
nevinovăţie în grădina Eden nu o poseda. El a căzut în neascultare, atunci cânt totul în el şi în 
jurul lui erau încă într-o stare bună, şi prin aceasta a atras moartea şi judecata. În Lege a fost 
făgăduită viaţa omului firesc, Israel; dacă el era ascultător nu trebuia să moară. Dar singurul 
rezultat a fost, că Legea a devenit o slujbă a morţii şi a condamnării (compară cu 2 Corinteni 
3,7.9). Căci introducerea Legii a pus condiţii voinţei omului. El a devenit călcător de Lege şi prin 
aceasta se găsea ca păcătos într-o stare mai rea decât a avut-o înainte de Lege. Astfel păcatul, ca 
să se arate ca păcat, a dat naştere la moarte prin bine, pentru ca păcatul să se arate deosebit de 
păcătos (Romani 7,13). De acum încolo păcătosului i s-a oprit continuarea vieţii de odinioară. 
Rezultatul pentru păcătosul sub Lege era pierzarea totală. 
   Dar exista o altă viaţă, viaţa veşnică, şi această viaţă era în Fiul, în singurul Fiu, pe care 
Dumnezeu în dragostea Sa L-a trimis în lume. Fără îndoială Tatăl înviază morţii şi le dă viaţă; 
este privilegiul suveran al lui Dumnezeu. De aceea şi Fiul dă viaţă cui vrea El. Dar prin faptul că 
El a devenit Om (cu toate că El niciodată nu a încetat să fie în acelaşi timp Dumnezeu), El a 
primit, în supunere totală, totul de la Dumnezeu, aşa cum se cuvenea Omului desăvârşit. De 
aceea «după cum Tatăl are viaţă în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine» (Ioan 5,26). 
Era Fiul, Cel care a fost trimis ca să devină Om şi să aibă legături cu omul. El era permanent 
subiectul credinţei. Şi de când El a devenit Om, El este mai evident şi mai deplin, Isus Hristos şi 
totodată Fiu al lui Dumnezeu, ambele într-o Persoană. De asemenea a devenit tot mai clar cu ce 
scop L-a trimis dragostea lui Dumnezeu aici jos. El a venit să se intereseze de oameni şi nu de 
îngeri. «Viaţa era lumina oamenilor.» Dar o iluminare exterioară nu era suficientă pentru om în 
natura lui. Cu toate că El a venit în lumea aceasta şi a luminat pe orice om (sau: l-a pus în 
lumină), totuşi era necesar mult mai mult. El era viaţa pentru fiecare care credea. «Tuturor celor 
care L-au primit le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu.» Ei nu au fost născuţi pe cale 
naturală, ci din Dumnezeu. Însă fără Cuvântul lui Dumnezeu şi fără Duhul nu este posibilă nici 
credinţa şi nici naşterea din nou. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar, deoarece El aparţine 
naturii propriu-zise a credinţei, că se crede în Dumnezeu şi Cuvântul Său, în loc să te sprijini pe 
propriile gânduri sau pe alţi oameni (compară cu Romani 10,17; Iacov 1,18; 1 Petru 1,23-25). 
Hristos este Sămânţa divină, care este făcut cunoscut prin Cuvântul lui Dumnezeu viu şi care 
rămâne. Adam şi Eva au căzut în păcat în grădina Eden, deoarece ei au fost indiferenţi de 
Cuvântul lui Dumnezeu şi nu I s-au supus. Eva a fost înşelată prin ispita şarpelui; Adam nu, dar 
fărădelegea lui era mai temerară. Cuvântul lui Dumnezeu nu a stăpânit toată fiinţa lor. Duşmanul 
şiret a putut să semene neîncredere în inimile lor faţă de Acela care le-a interzis să mănânce din 
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pom şi prin aceasta să obţină aptitudinea de a cunoaşte binele şi răul. Dorinţa după acest rod a 
urmat după ce femeia nu s-a temut să trateze un timp mai îndelungat cu creatura, cu toate că 
sigurul lui scop era s-o facă neascultătoare faţă de porunca categorică a lui Dumnezeu şi s-o facă 
să se îndoiască de pedeapsa cu moartea, cu care au fost ameninţaţi. „Nu-i chiar aşa, Dumnezeu 
nu poate fi chiar aşa de aspru! Priveşte numai rodul frumos! Cât este de dorit ca să te facă 
priceput. Dumnezeu doreşte să păstreze numai pentru Sine cunoaşterea binelui şi răului. Dar tu 
vei vedea, ce stare nouă va fi, când voi înşivă veţi putea singuri diferenţia între bine şi rău. Acum 
voi nu ştiţi nimic despre aceasta; dar dacă aţi mâncat odată din rodul pomului, atunci veţi putea 
cu conştiinţa voastră să judecaţi dacă un lucru este bun sau rău. De ce nu vreţi să vă faceţi 
independenţi de El, Cel care tratează pe om aşa de dispreţuitor? De ce nu vreţi să vă revendicaţi 
drepturile voastre peste toată împărăţia voastră?” Aşa au acţionat conform voinţei proprii, care 
este rădăcina tuturor relelor. În dragostea Sa, Fiul lui Dumnezeu S-a coborât aici jos ca să intre în 
spărtură. Prima cerinţă pentru suflet nu este ispăşirea prin sângele vărsat al Mântuitorului. 
Nimeni nu va crede vreodată Evanghelia, fără să fi primit o natură din Dumnezeu, care roagă şi 
imploră pe Dumnezeu pentru ceea ce numai Evanghelia poate oferi. În orice caz eşti deja născut 
din Dumnezeu înainte ca să poţi să te odihneşti pe deplin pe lucrarea de ispăşire a lui Hristos. 
Căci de îndată ce s-a primit viaţa nouă, se simt şi nevoile acestei vieţi şi se recunoaşte valoarea 
ei. Prin credinţă se mănâncă carnea lui Hristos şi se bea sângele Său. De aceea se spune în 
Romani 10,9, că se crede în inimă, că Dumnezeu L-a înviat dintre morţi. Aceasta nu înseamnă un 
progres deosebit în trezirea sentimentelor; şi nici nu are nimic a face cu faptul că sufletul se dedă 
afecţiunilor. Înseamnă simplu, că inima primeşte de bună voie vestea bună care i se aduce de la 
Dumnezeu şi nu se mai împotriveşte adevărului. Cu inima se crede spre dreptate; în privinţa 
aceasta ea se reazemă pe faptul cum Dumnezeu preţuieşte lucrarea de ispăşire făcută de Domnul 
Isus. După aceea se mărturiseşte cu gura spre mântuire, spre onoarea lui Dumnezeu şi a Fiului 
Său, a Domnului, care astăzi este încă lepădat. 
   Prima cerinţă este deci viaţa, viaţa veşnică în Fiul. Cum se poate fără aceasta să se aibă un 
sentiment potrivit pentru propriile păcate, sau să cunoşti întrucâtva natura sfântă a lui 
Dumnezeu? Se simte numai frică de Dumnezeu. Aceasta este prezentă şi la un păgân, şi chiar şi 
demonii cred şi se cutremură. Aşa ne spune Cuvântul autorităţii divine şi prin aceasta explică 
anumite fapte arătate. Motivul pentru comportarea lor este cunoaşterea că nu există iertare pentru 
răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu. Cu toate că ei ştiu cine este Isus, aceasta nu le foloseşte 
la nimic; ei sunt condamnaţi la pierzarea veşnică. Păcatul lor nu poate fi anulat. Pentru un duh 
rău, un înger căzut, nu există nici o posibilitate de salvare. 
   Cu totul alta este starea omului căzut. Naşterea lui Hristos dovedeşte buna plăcere faţă de om; 
cu cât mai mult vorbeşte moartea Sa ispăşitoare despre aceasta! Pentru ca sângele Său vărsat să 
poată însă curăţi inima şi conştiinţa, omul primeşte o natură nouă prin primirea Domnului Isus. 
Încă nu se odihneşte pe lucrarea  Sa, se crede însă în harul Său revelat în carne şi în gloria 
Aceluia care a îndeplinit această misiune minunată a dragostei lui Dumnezeu. În momentul în 
care inima primeşte pe Domnul Isus ca pe Darul lui Dumnezeu, sufletul are parte de viaţă. Viaţa 
este totdeauna dăruită imediat, în timp ce pacea cu Dumnezeu nicidecum nu totdeauna este aşa. 
Este o realitate, că sufletul trebuie să facă unele experienţe şi deseori are nevoie de luni sau chiar 
de ani, ca să ajungă să savureze pacea cu Dumnezeu. Cu toate acestea el poate fi tot timpul 
părtaş al naturii divine, deoarece el s-a plecat înaintea Fiului lui Dumnezeu, fără să posede o 
pace consolidată. De îndată ce el a primit pe Domnul, viaţa este partea lui. Prin aceasta există şi 
capacitatea divină de a constata răul dinăuntru precum şi cu privire la umblarea de odinioară. Se 
cunoaşte nu numai ce s-a făcut, ci şi ceea ce eşti. Acestea sunt consecinţele vieţii dumnezeieşti în 
credincios. De aceea viaţa este introdusă aici, exact la locul care i se cuvine, înainte ca să se 
vorbească despre lucrarea de ispăşire, care ne-a eliberat de povara vinei. 
   «În aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu în (cu privire la) noi, că Dumnezeu L-a 
trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.» Motivul pentru aceasta l-am arătat 
deja. Până în acel moment noi am fost morţi spiritual faţă de Dumnezeu şi fără nici cea mai mică 
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legătură de viaţă cu El. Noi aveam numai responsabilitatea îngrozitoare, să fim din descendenţă 
divină în ceea ce priveşte natura, dar prin faptele noastre rele ne-am dovedit a fi duşmani faţă de 
Dumnezeu. În starea noastră stricată prin păcat nu ne-a ajutat nimic, în opoziţie cu creaturile 
neînsemnate am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu; sufletele noastre nu puteau fi mântuite 
prin aceasta. Omul aflat sub responsabilitate a căzut în păcat, şi îndrăzneala iudeilor de a fi 
ascultători faţă de Legea lui Dumnezeu, a mărit numai responsabilitatea şi cu nici un chip nu 
putea salva pe om de mânia care va veni. Omenirea consta atunci ori din aceia, care fără Lege 
făceau propria lor voie, ori din iudei, care prin împlinirea Legii năzuiau să capete favoare la 
Dumnezeu. Dar harul salvator nu se găseşte în păcătos, ci în Salvator. «Dumnezeu Îşi arată 
propria lui dragoste faţă de noi prin aceea că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit 
pentru noi» (Romani 5). Aşa sună Evanghelia. Nu noi L-am iubit, ci El ne-a iubit, pe când noi 
eram încă păcătoşi, din propria iniţiativă cu dragoste nemeritată de noi. 
   În versetul nostru (versetul 10) ne este prezentată această a doua parte a dragostei Sale. 
Apostolul ne arată cum a lucrat dragostea lui Dumnezeu cu privire la povara păcatelor noastre, 
nu numai cu privire la starea noastră de moarte spirituală. Dragostea lui Dumnezeu a făcut o 
lucrare foarte dureroasă pentru inima Sa şi inima Fiului Său. Omul nu poate niciodată să 
înţeleagă ce a însemnat pentru Domnul Isus să îndure judecata din partea lui Dumnezeu asupra 
păcatelor noastre. Aceasta depăşeşte pe deplin chiar şi capacitatea de înţelegere a sfinţilor. Chiar 
şi apostolii au văzut la început numai aspectul exterior al crucii, până când Domnul le-a deschis 
mintea să înţeleagă Scripturile. 
   Scriptura a prezentat simbolic mai dinainte harul împăciuitor şi suferinţele nespus de mari ale 
Domnului deja în Lege, în Psalmi şi în profeţi. Nu a fost nici un ucenic al Domnului, care să nu 
fi luat parte la ritualurile solemne din marea zi a ispăşirii, care să nu fi auzit Psalmul 22, unic în 
felul lui, şi să nu se fi minunat de cuvintele din Isaia 53, nu pentru că nu ar fi înţeles exprimarea, 
ci din cauza adevărurilor uluitoare prezentate. Răspunsul la aceste întrebări în toate cele trei părţi 
din Scriptură se găseşte în lucrarea de ispăşire înfăptuiră de Domnul Isus pentru păcatele noastre. 
Niciunul din cuvintele Sale rostite înainte de a fi răstignit nu oferă cheia înţelegerii lor. Nici 
măcar priveliştea oferită de Cel răstignit nu a deschis inima ucenicilor pentru adevăr. Sângele 
crucii Sale însemna pentru Dumnezeu, că pacea a fost obţinută. Pentru sufletele ucenicilor crucea 
a însemnat până atunci numai chinuri amare şi dezamăgiri îngrozitoare; căci cuvintele Sale 
referitoare la însemnătatea morţii Sale s-au lovit până atunci de urechi surde. Ei încă nu au 
înţeles Scriptura, că El trebuia să sufere în felul acesta, căci altfel nici un om, şi nici măcar ei 
înşişi, nu putea să devină mântuit. În ziua învierii, cei doi ucenici pe drumul spre Emaus au 
exprimat ceea ce îi preocupa pe toţi, atunci când I-au zis: «Dar noi speram că El este Acela care 
va răscumpăra pe Israel». – Dar tocmai pentru aceasta a pus El temelia veşnică şi eficace, aşa 
cum ne arată versetul 21. Dar ce răspuns le-a dat Mântuitorul nostru binecuvântat? «O, 
nepricepuţilor şi înceţi cu inima ca să credeţi toate câte au spus profeţii! Nu trebuia să 
pătimească Hristosul acestea şi să intre în gloria Sa?» (Luca 24,25-26). Abia puţin înainte le 
spusese: «Dar întâi trebuie ca El să sufere multe şi să fie respins de generaţia aceasta» (Luca 
17,25). 
   Să studiem mai detaliat unul din aceste locuri din Scriptură în lumina Domnului înviat şi 
potrivit cu mărturia pe care a dat-o Duhul Sfânt. Ce a însemnat acel strigăt, care nu a venit de la 
cei doi tâlhari de lângă El ci de la Mesia Cel lepădat, din mijlocul lor? «Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?» El arăta amărăciunea cea mai mare a acestor suferinţe 
fără asemănare, că Robul Cel drept, Fiul preaiubit, a fost părăsit de Dumnezeul Lui, atunci când 
El, detestat de poporul Său, batjocorit de păgâni şi părăsit de ucenicii Săi, atârna acolo. Lumina 
feţei Tatălui Său I-a făcut neîncetat bucurie la fiecare pas în tot timpul vieţii Sale pe pământ, cu 
toate ispitele şi durerile ei. De ce acum ea era ascunsă de El, când El avea cel mai mult nevoie de 
mângâiere şi întărire? Însă El ştia totul; dar răspunsul trebuie să-l dea în credinţă aceia care 
odinioară erau morţi iar acum puteau să mărturisească, că ei nu aveau nimic altceva decât păcate, 
şi anume prin harul Aceluia care le-a purtat pe trupul Său pe lemn. O, cât de mare a fost vina 
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noastră! Dar mult mai mare a fost dragostea Aceluia care a trimis aici jos pe Fiul Său, nu numai 
ca viaţă pentru cei morţi, ci şi ca ispăşire pentru păcatele noastre, oricât de mare ar fi putut fi 
preţul. Şi preţul, care trebuia plătit, era nespus de mare. Ocara, dispreţul, râsete batjocoritoare şi 
ironie de la oamenii mari şi mici, de la oamenii religioşi şi oamenii lumii, de la soldaţi, da, chiar 
şi de la tâlharii răstigniţi, au rănit sufletul Său. Mulţi tauri l-au înconjurat, tauri puternici din 
Basan L-au împresurat; câini şi o ceată de răufăcători L-au împresurat. El a simţit suferinţele 
corporale mult mai intens, pe baza desăvârşirii Sale personale, atunci când a fost vărsat ca apa şi 
toate oasele Sale s-au despărţit. Inima Lui s-a topit ca ceara, puterea I s-a uscat ca un vas de lut, 
limba I s-a lipit de cerul gurii. Dar ce erau toate acestea în comparaţie cu părăsirea Lui de către 
Dumnezeu, aşa cum El Însuşi a simţit-o şi a exprimat-o? 
   Mulţi credincioşi ai Vechiului Testament au suferit din partea păgânilor, da, şi din partea 
iudeilor, chinuri corporale în cele mai mari dimensiuni, şi le-au suportat cu răbdare şi bucuroşi. 
Cete mult mai mari de ucenici ai Săi au suferit torturi infernale mult mai mari din partea pe 
nedrept numită biserica „universală”, în mod deosebit prin copilul ei, inchiziţia oribilă. Dar şi ei 
au triumfat în Numele Său asupra acestor prigonitori pământeşti îngrozitori. Însă Hristos a 
trebuit să mărturisească, că El a fost părăsit de Dumnezeul Său; El a mărturisit aceasta 
Dumnezeului Său în chinurile sufletului Său pe cruce, ca fiind suferinţa Lui cea mai mare, aşa că 
şi duşmanii Lui au putut să audă. Ei au înţeles tot aşa de puţin ca şi prietenii Lui, până când 
Domnul înviat a pus totul în lumina adevărată şi adevărul ca putere a păcii prin Duhul Sfânt a 
pătruns în mintea lor şi a putut fi mărturisit tuturor. Însă Domnul smerit a mers mai departe. 
Chiar şi în clipele când a primit în sufletul Său sfânt şi plin de dragoste grozăvia părăsirii de 
Dumnezeu, El a justificat pe deplin pe Acela care L-a lovit şi L-a zdrobit peste măsura de 
înţelegere a minţii omeneşti: «Totuşi Tu eşti Cel Sfânt, Tu, care locuieşti în mijlocul laudelor lui 
Israel.» Da, mai mult chiar, El a recunoscut, că părăsirea Lui de către Dumnezeu constituia o 
excepţie unică: «Părinţii noştri s-au încrezut în Tine; s-au încrezut şi Tu i-ai scăpat. Au strigat 
către Tine şi au fost salvaţi; s-au încrezut în Tine şi nu au fost daţi de ruşine. Dar Eu sunt vierme, 
şi nu om: ocara oamenilor şi dispreţul poporului.»  Însă toate acestea trebuiau să aibă loc, dacă El 
trebuia să devină ispăşire pentru păcatele noastre. Căci noi, vinovaţii, în mod justificat nu puteam 
fi salvaţi, dacă Dumnezeu nu ar fi făcut păcat pentru noi pe Cel fără păcat, pentru ca noi să 
devenim dreptatea lui Dumnezeu în El. Acesta, şi numai acesta este răspunsul la întrebarea Sa 
«De ce?», singura şi completa dezlegare a enigmei. Pentru toţi necredincioşii însă această 
realitate rămâne de necercetat, în mod deosebit pentru Israel. Când însă acoperitoarea, care încă 
mai este pe inima lor, va fi dată la o parte, atunci tocmai suferinţa lui Mesia va fi prilejul cântării 
de laudă veşnice. Aceasta ne-o descoperă în toată claritatea şi certitudinea a doua parte a acestui 
Psalm 22. Ea începe cu mica ceată a creştinilor, înainte ca lumina cerului să răsară peste 
«Adunarea cea mare» (versetul 25) şi să arate tuturor marginilor pământului drumul adevărat, 
pentru ca ei să-şi amintească şi să se întoarcă la Domnul şi toate generaţiile naţiunilor să cadă 
înaintea Lui în închinare. Aceasta nu va avea loc în perioada Bisericii sau a creştinismului, ci în 
zilele Împărăţiei Sale, când El va domni în mijlocul naţiunilor, ceea ce astăzi nicidecum nu este 
aşa. 
   Este deosebit de important şi necesar să se ţină cu tărie adevărul, că Hristos a fost părăsit de 
Dumnezeu din cauza ispăşirii păcatelor. Numai aşa poate fi însuşită şi ţinută cu tărie, cu 
adevărată înţelegere spirituală, temelia harului lui Dumnezeu şi a păcii noastre. Numai atunci 
putem, chiar dacă cu slăbiciune mare, preţui corect suferinţele de nepătruns, pe care Omul durerii 
le-a suportat pentru Dumnezeu şi pentru noi, pentru ca să-L glorifice pe Dumnezeu şi să salveze 
pe cei care cred. În acest punct teologii, chiar şi cei cu adevărat temători de Dumnezeu, sunt 
superficiali şi nesatisfăcător în aprecierile lor. Aceasta se dovedeşte a fi o pierdere atât pentru 
sufletul propriu, cât şi pentru toţi care se încredinţează călăuzirii lor. În privinţa aceasta nu 
trebuie să ne gândim numai la biserica greacă sau romană, unde în privinţa aceasta domneşte 
extremă sărăcie spirituală. Dar să privim şi la reprezentanţii de seamă ai orientărilor evanghelice, 
anglicani, luterani sau reformaţi. Sau să luăm pe nonconformişti, care se laudă că în gândirea lor 
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sunt liberi de tradiţii şi prejudecăţi. Dintre aceştia nu s-ar putea gândi la un reprezentant mai 
potrivit ca genialul Matthew Henry, fiul evlavios al unui tată evlavios, care în 1662 prin aşa-
numitul „act de uniformitate” a fost constrâns să iese. Dar chiar şi acest comentator (al 
Scripturii) englez cu renume s-a dovedit, ca toţi ceilalţi, total incapabil să înţeleagă gândul 
central, de ce Domnul Isus a fost părăsit de Dumnezeu la cruce. Cu privire la Psalmul 22 versetul 
1 şi 2, el spune: „Este o plângere tristă, că Dumnezeu S-a întors. Ea se poate aplica cu privire la 
David sau la oricare alt copil al lui Dumnezeu, care suspină sub povara nemulţumirii sale şi duce 
lipsă de semnele harului Său …” Desigur, şi Henry a crezut că acest loc din Scriptură se aplică la 
Hristos, căci atunci el nu ar putea fi privit ca credincios. Dar chiar şi acolo, unde el o face, are 
loc în mod superficial, aşa cum totdeauna va fi cazul, dacă acest loc nu se aplică exclusiv la 
Hristos. Psalmul 22 vorbeşte permanent numai despre El, ca temă principală, şi în versetele de la 
început arată părăsirea Sa exclusiv ca urmare a lucrării Sale de ispăşire pentru toţi sfinţii, care au 
trăit înainte, respectiv trăiesc după actul de pe cruce. Niciunul din ei nu a avut parte vreodată de 
părăsirea sa de către Dumnezeu; aceasta a putut s-o suporte numai El, cu toate că pentru El, 
Sfântul lui Dumnezeu, a însemnat nespus mai mult decât pentru toţi sfinţii care au trăit vreodată. 
Domnul a negat categoric aceasta înaintea Dumnezeului Său (versetele 4 şi 5), aceasta cu privire 
la toţi cei care au trăit înainte de El. Acelaşi lucru spune şi Duhul Sfânt în Noul Testament cu 
privire la fiecare creştin. Hristos a fost părăsit de Dumnezeu din cauza păcatelor noastre, pentru 
ca noi şi toţi cei care cred în El niciodată să nu fie părăsiţi. De aceea este absolut greşit să se 
aplice acest loc la „David sau oricare alt copil al lui Dumnezeu”. Cine face aşa ceva, slăbeşte, 
fără să observe, în primul rând Evanghelia. Chiar dacă păcatul unui credincios necesită cea mai 
aspră disciplinare, totuşi Dumnezeu acţionează permanent cu el ca Tată. El pedepseşte pe cei 
care îi iubeşte şi loveşte cu nuiaua pe fiecare fiu, pe care îl primeşte; căci noi toţi greşim în multe 
lucruri. Însă El a făgăduit: «Nu te voi lăsa  şi nu te voi părăsi». Acesta este adevărul absolut 
despre harul Său; şi deoarece el se referă la greutăţile noastre pământeşti, cu cât mai mult atunci 
la tot ce este necesar pentru relaţiile noastre cu Tatăl pe baza lucrării de ispăşire făcută de 
Hristos! 
   În ceea ce priveşte învăţătura exemplară a zilei ispăşirii doresc să mă limitez aici la diferenţa 
frumoasă dintre cei doi ţapi. Ambii luaţi împreună arată simbolic spre jertfa de ispăşire pentru 
copiii lui Israel. Un sorţ era pentru Domnul, celălalt pentru Azazel (ţapul care era alungat). 
Primul ţap a fost sacrificat şi sângele lui era dus înapoia perdelei. Pe ţapul al doilea, care este o 
completare a primului, marele preot mărturisea toate nelegiuirile poporului Israel şi toate 
călcările lor de Lege după păcatele lor şi le punea simbolic pe capul lui. După aceea, printr-un 
om rânduit pentru aceasta, el alunga ţapul într-un loc pustiu, pentru ca el niciodată să nu mai fie 
văzut. Această acţiune mărturiseşte despre faptul cum Hristos ca Suplinitor a dus păcatele 
noastre într-o ţară a uitării, în timp ce ţapul sacrificat vorbeşte despre ispăşirea pentru păcatele 
care au fost judecate înaintea Domnului pentru justificarea Naturii Sale, a maiestăţii Sale şi a 
Cuvântului Său, care au fost dezonorate prin rău. Luate împreună cele două acţiunii simbolizau 
lucrarea de ispăşire făcută de Hristos. Ele arată că Dumnezeu nu a cruţat pe Salvatorul, pe 
propriul Său Fiu, ca să poată dovedi har păcătoşilor vinovaţi, aşa cum suntem noi. În jertfa, pe 
care Hristos a adus-o înaintea lui Dumnezeu din pricina noastră, pentru ca în veşnicie să ne 
prezinte cu certitudine ca salvaţi, vedem dragostea lui Dumnezeu, atât a Tatălui cât şi a Fiului, 
revelată în mod desăvârşit. 
   Trebuie să spun ceva cu privire la Isaia 52,13 până la Isaia 53. Această secţiune vorbeşte foarte 
clar despre Mesia, care va fi înălţat şi va fi foarte sus, care mai întâi va trebui să Se aducă jertfă 
pentru poporul Său păcătos, pentru ca ei să poată lua parte la binecuvântările şi la gloria pe care 
El prin harul Său le va dobândi pentru ei. Noi luăm parte la suferinţele pe care El le-a îndurat în 
viaţa Sa aici; unii devin chiar martiri în participarea la suferinţele Sale. Dar la suferinţele Sale de 
ispăşire şi la moartea Sa de suplinire nu poate lua parte nici o creatură. În privinţa aceasta El este 
absolut singur. Şi numai aceste suferinţe au fost prezentate simbolic în Levitic 16. Numai ele au 
necesitat părăsirea Lui de către Dumnezeu, pe care o găsim la începutul Psalmului 22. Numai El 
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singur a suportat judecata lui Dumnezeu asupra păcatului şi asupra păcatelor noastre; nimic 
altceva nu a avut ca urmare, ca Dumnezeu să trebuiască să-L părăsească. S-ar putea ca noi, din 
cauza greşelilor noastre, să trebuiască să suportăm pedepse severe, dar Dumnezeu acţionează 
totdeauna cu dragoste faţă de noi. Însă El, şi numai El singur, a suferit ca jertfă pentru păcat 
pentru noi. Ce înseamnă, că El a fost rănit din cauza fărădelegilor noastre, zdrobit din cauza 
nelegiuirilor noastre, şi că pedeapsa care ne dă pacea era asupra Lui? Ce înseamnă, că Domnul a 
pus asupra Lui toate nelegiuirile noastre? «Pentru fărădelegea poporului meu El (nu Israel, aşa 
cum spun iudeii) a fost lovit.» Şi profetul spune şi mai clar: «Totuşi Domnului I-a plăcut să-L 
zdrobească; L-a supus suferinţei. Dar după ce Îşi va aduce sufletul Său o jertfă pentru vină …» 
Ce înseamnă aceasta altceva decât lucrarea de ispăşire făcută de El? În continuare se spune: «Va 
purta nelegiuirile lor», şi «a purtat păcatul multora». Numai necredinţa oarbă, egoistă, poate 
tăgădui ceea ce Dumnezeu exprimă aşa de clar, cum nu se poate exprima mai clar prin cuvinte. 
«În aceasta este dragostea, nu pentru că noi L-am iubit pe Dumnezeu, …» A iubi pe Dumnezeu 
era o cerinţă a Legii lui Dumnezeu, care tot aşa de puţin a fost împlinită ca şi cerinţa de a iubi pe 
aproapele. Omul se înşeală uşor singur în preţuirea dragostei. Cât de mulţi iudei au încercat să  
facă pe alţii să creadă, că ei au iubit atât pe Dumnezeu cât şi pe oameni. Dar faptele lor au rămas 
de deplâns înapoia etalonului divin, aşa cum Domnul Isus le-a dovedit, atunci când El a fost aici 
pe pământ. Înainte ca inima să fie eliberată prin lucrarea de mântuire a lui Hristos şi ca ea să 
posede pace cu Dumnezeu, este imposibil dragostei să străpungă barierele şi obstacolele morţii. 
Chiar şi credincioşii, care se aşează sub Lege, se aseamănă cu Lazăr legat cu giulgiurile, care 
într-adevăr era înviat, dar trebuia dezlegat, ca să poată umbla. Cum se poate câştiga inima? «În 
aceasta este dragostea, nu pentru că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că El ne-a iubit şi L-a 
trimis pe Fiul Său ca ispăşire pentru păcatele noastre.» Cu cât conştiinţa simte mai puternic 
cerinţele Legii, cu atât ea este mai nefericită. Sufletele care sunt încercate în privinţa aceasta nu 
vor umbla indiferent înaintea lui Dumnezeu. Ele simt eşecurile lor şi sunt dureros încercate cu 
privire la starea lor. Ele se tem, că Dumnezeu este faţă de ele în aceeaşi nesiguranţă de care sunt 
cuprinse şi ele în mod justificat faţă de El. Că El îndreptăţeşte pe păcătos pe baza jertfei de 
ispăşire a lui Hristos este însă dovada incontestabilă a dragostei Lui faţă de noi, şi El ne-a iubit 
pe când eram încă păcătoşi. 
   Aşa cum am văzut, posedarea vieţii trebuie să premeargă savurarea păcii. Sufletul poate fi 
trezit din somnul păcatului prin unele locuri din Scriptură, probabil printr-un cuvânt grav al lui 
Dumnezeu cu privire la păcat şi la păcătos. Găsim aceasta de exemplu în pilda despre fiul 
pierdut, care urmează după cele două pilde; pilda despre oaia pierdută şi drahma pierdută. În 
pilda a doua Domnul prezintă pe cel pierdut în starea lui de moarte; în pilda anterioară ca pe o 
oaie, care din proprie voinţă s-a îndepărtat de turmă. Omul poate trăi o viaţă rea şi conştient se 
poate îndepărta de Dumnezeu; există o altă viaţă, faţă de care el este mort spiritual. Aceste două 
aspecte ale morţii spirituale sunt arătate în primele două pilde. Oaia pierdută, care cu nesocotinţă 
fuge şi se expune la tot felul de pericole, arată pe om în îndepărtarea sa egoistă de Dumnezeu. 
Banul pierdut arată pe omul mort în păcat. Păstorul depune tot efortul să caute ce era pierdut. 
Lumina activităţii Duhului luminează, până banul pierdut va fi găsit. Dar aceasta nu este totul. 
Este nevoie de pilda fiului pierdut, ca să se completeze tabloul. În aceasta devine vizibilă o 
lucrare divină dublă. Mai întâi cel pierdut «îşi vine în sine», aceasta înseamnă, el se căieşte. Se 
condamnă singur ca fiind păcătos. El recunoaşte că a păcătuit împotriva cerului şi împotriva 
tatălui său, aşa cum exprimă cuvintele pildei. Prin aceasta el se află pe drumul bun, el caută pe 
Dumnezeu. Înainte a căutat satisfacerea poftelor şi plăcerilor proprii. Acum, după ce şi-a venit în 
sine însuşi, «se scoală şi pleacă la tatăl său». Însă el încă nu posedă pace. Lăuntric se află încă 
sub cerinţele legii: «Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi!» Aceasta este exact limbajul Legii, în loc să 
conducă spre libertate, ea poate duce pe om numai la robie. Numai Evanghelia poate mărturisi, 
că toate legăturile au fost sfărâmate de Mântuitorul şi că sclavul se află acum în libertatea lui 
Hristos. Observă aceasta în felul în care harul întâmpină pe fiul pierdut: «Dar, pe când era el încă 
departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă şi a alergat şi a căzut pe gâtul lui şi l-a sărutat mult.» 
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Fiul a fost fără îndoială foarte întristat cu privire la sine însuşi şi şi-a zugrăvit primirea, pe care 
tatăl i-o va pregăti. Însă tatăl este cel care aleargă înaintea fiului, şi nu invers. De asemenea este 
tatăl, cel care îl îmbrăţişează, cu toată umblarea lui rea şi zdrenţele lui. Ce imagine tristă oferă 
fiul în starea în care l-a adus nebunia şi păcatele lui! În tatăl vedem dragostea care biruie totul. El 
nu lasă pe fiu să ajungă să spună: «Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi!» El lasă să se aducă haina 
cea mai bună pentru el, să i se pună un inel în deget şi sandale în picioare. Viţelul îngrăşat este 
tăiat şi se serbează sărbătoarea cum niciodată în casa aceea nu a avut loc. Toate acestea au avut 
loc pentru fiul său, care era mort dar acum era iarăşi viu, care era pierdut, dar acum a fost găsit. 
   Prin această pildă învăţăm concret ceea ce Scriptura învaţă ca realitate: bunătatea lui 
Dumnezeu, care conduce la pocăinţă, care conduce de pe căile rele pe căile drepte şi care dă 
naştere la judecată de sine în suflet, toate acestea sunt semne ale vieţii dumnezeieşti. Fiul a fost 
eliberat de frică şi de Lege abia atunci când a stat în braţele tatălui şi a primit pe deplin 
filiaţiunea dăruită prin har. Abia atunci şi în acest fel a obţinut el siguranţa că totul a fost pus în 
ordine. Îmbrăţişarea din partea tatălui i-a dat înţelegerea deplină, şi toate celelalte fapte ale 
tatălui faţă de el erau rezultatul acesteia. Tot aşa se petrece şi cu Evanghelia, dar mulţi se opresc 
deja în prag. Ei au părăsit într-adevăr ţara, care nu satisfăcea nici cele mai elementare nevoi, dar 
încă nu au intrat în domeniul în care Tatăl şi Fiul dăruiesc din belşug totul. Vedem aceasta şi în 
subiectul studiului nostru. «În aceasta este dragostea …», că morţilor li se dă viaţa şi se face 
ispăşire pentru vinovaţi. Nu este aceasta o binecuvântare mai mare, decât dacă niciodată nu ai fi 
fost păcătos? Adam în Paradis nu a savurat nimic din acestea. El nu poseda viaţa din Hristos. 
Aceasta nu a fost dăruită în Paradis. El a primit-o mai târziu pe baza credinţei, ca şi toţi ceilalţi 
sfinţi din Vechiul Testament. Dar în timpul cât a fost în Paradis nu a posedat-o. Este efectiv aşa, 
că Dumnezeu a dat ce este cel mai bun, atunci când omul a evoluat la starea cea mai rea. Darul 
Său a fost Hristos, care nu numai a venit aici jos, ca să ne dea viaţa, ci ca să moară ca ispăşire 
pentru păcatele noastre. 
   Dacă ne gândim la gloria Aceluia care a îndurat această moarte, la toate suferinţele Sale, în 
mod deosebit sub judecata lui Dumnezeu, la păcatele şi nelegiuirile pe care El ca Suplinitor le-a 
luat asupra Sa, atunci stăm plini de admiraţie înaintea Lui, Cel care a conciliat în chip aşa de 
minunat ruptura dintre Dumnezeu şi păcătos, cum nimeni altul nu ar fi putut s-o facă. Aceasta o 
găsim exprimat aici: «Nu pentru că noi L-am iubit pe Dumnezeu»; noi am fi putut încerca să 
facem aceasta, dar am fi eşuat jalnic. Aceasta era Legea. Aici însă găsim Evanghelia: «… ci 
pentru că El ne-a iubit, şi L-a trimis pe Fiul Său ca ispăşire pentru păcatele noastre.» Cu o 
lucrare, cu suferinţele Sale unice, El a înfăptuit totul. «Hristos a suferit o singură dată (aceasta a 

fost suficient) pentru păcate, Cel drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă la Dumnezeu» (1 Petru 
3,18). El era Om, dar totodată Dumnezeu. El era Fiul, şi El este Cel înviat. Prin aceasta s-a adus 
dovada plină de glorie, că El a avut parte de biruinţă. Efectiv, El nu putea să eşueze; cum ar 
putea ceva să nu-I reuşească lui Dumnezeu? Şi nu era El singurul Fiu al lui Dumnezeu? Dacă 
credem Scriptura, atunci nu avem voie să o punem la îndoială. Frica şi eşecul caracterizează pe 
omul decăzut. El este un păcătos şi de aceea se teme de judecata lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu 
nu cere ca omul să se încreadă în sine însuşi; El îi porunceşte să creadă în Domnul Isus Hristos. 
El ştie foarte bine, că omul nu Îl iubeşte. Dar El îţi cere să crezi în dragostea Sa, care s-a revelat 
în Hristos şi în moartea Sa ca ispăşire pentru om. Nu spune, că eşti prea rău pentru aceasta. Într-
adevăr tu eşti aşa de rău, pe cât poţi fi de rău, şi eşti mult mai rău decât tu însuţi crezi. Dar fi atât 
de sincer, ca să ocupi locul celui pierdut şi atunci toate discuţiile referitoare la josnicia ta se vor 
sfârşi. Căci numai pentru cei pierduţi El a venit şi a murit pe acest pământ. 
   Fiul pierdut credea că se va smeri profund, atunci când şi-a propus să se roage să primească 
locul unui slujitor. Însă în realitate el nu era absolut deloc în stare să ocupe locul unui slujitor. 
Gândeşti tu, că se va angaja ca rob sau ca slujitor un astfel de om cu un astfel de trecut? Dar 
nicidecum nu este vorba de caracterul nostru, căci harul neîngrădit se înalţă peste toate păcatele 
şi peste toate fărădelegile. Sufletul trebuie să ocupe locul, de a nu fi nimic altceva decât un 
păcătos şi să lase pe seama lui Dumnezeu, să-i acorde nimic altceva decât numai dragostea Sa. El 
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îmi dă nu numai viaţa, prin care eu îmi dau seama ce se cuvine lui Dumnezeu şi ce se cuvine 
pentru copilul Său, ci şi ispăşirea, care rezolvă problema tuturor păcatelor mele şi le anulează. 
Dar observă: toate păcatele, ori niciunul! Acesta este drumul arătat în Evanghelie, cum 
Dumnezeu rezolvă problema păcatelor. Fiecare credincios este chemat să se odihnească în 
aceasta. 
   Iubiţi fraţi, aţi ajuns voi în felul acesta la odihnă în Hristos? Sau vreunul din voi, care crede în 
Isus, Singurul Fiu al lui Dumnezeu,  spune: „Fă-mă ca pe unul din argaţii Tăi”? El a venit ca 
Om, dar ne-a adus viaţa veşnică. Tocmai prin acest dar al vieţii devenim conştienţi de păcatele 
noastre, şi noi putem crede, că El este ispăşirea pentru păcatele noastre. În sistemul iudaic au fost 
aduse permanent jertfe, în mod deosebit jertfe pentru păcat. Acum însă, deoarece Fiul Însuşi S-a 
adus ca jertfă, se oferă iertarea păcatelor, nu mai este necesară nici o jertfă pentru păcat (Evrei 
10,18). «Pentru că printr-o singură jertfă i-a desăvârşit pentru totdeauna (sau: „fără întrerupere”, 
un mod de exprimare mult mai pregnant) pe cei sfinţiţi.» Ca «cei sfinţiţi» se înţeleg aceia care 
sunt puşi deoparte pentru Dumnezeu prin sângele lui Hristos, nu prin Lege. 
   Preaiubiţi fraţi, este aceasta şi credinţa voastră? Domnul să dăruiască, ca aşa să fie şi ca voi să 
vă bucuraţi de dragostea lui Dumnezeu, pe care El a făcut-o cunoscut prin trimiterea aici jos a 
Fiului Său, aşa cum o prezintă apostolul Ioan aici în scopul dublu al venirii Sale (compară 
versetul 9 şi 10). Ar putea altceva să exprime mai desăvârşit adevăratul caracter al dragostei lui 
Dumnezeu şi totodată faptul că ea nu are nicidecum a face cu eforturile noastre? Ea a izvorât  pe 
deplin din Dumnezeu. Dacă însă noi suntem născuţi din Dumnezeu, atunci noi avem parte şi de 
natura Sa. Dacă suntem părtaşi naturii Sale divine, atunci El a purtat de grijă să dea la o parte tot 
ce împiedică dezvoltarea corectă a acestei naturi. Este o realitate, că omul nostru vechi încă mai 
există, însă noi îl ştim răstignit împreună cu Hristos, pentru ca trupul păcatului să fie lichidat şi 
noi să nu mai slujim păcatului.  
   Dar dacă privirea noastră se îndepărtează de la Hristos, atunci cu siguranţă natura noastră 
veche se va aşeza ca obstacol în cale. De aceea noi trebuie să avem claritate cu privire la felul în 
care Dumnezeu a acţionat cu păcatele noastre şi cu rădăcina lor, păcatul. S-ar putea să ia naştere 
un obstacol prin aceea că noi nu umblăm în armonie cu El, aşa că dragostea Sa din noi nu se 
poate revărsa potrivit cu natura ei spre aceia pe care trebuie să-i iubim potrivit gândurilor Sale. 
Dragostea Sa dă naştere în noi la dragoste pentru toţi cei care sunt ai Lui, pentru toţi copiii Săi. 
Premisa pentru aceasta ne-a fost dată prin credinţa noastră, prin viaţa nouă şi prin Duhul care 
locuieşte în noi. Nu este vorba dacă noi preţuim o însuşire sau o comportarea a fraţilor noştri şi a 
surorilor noastre. Dumnezeu consideră că noi, cu toate problemele care sunt, îi iubim cu 
dragostea care este din Dumnezeu. Pentru aceasta El ne prezintă cele două revelaţii enorme ale 
dragostei divine, căreia îi datorăm relaţia noastră cu El şi anularea păcatelor noastre. Prin aceasta 
El ne aşează pe poziţia să ne iubim unii pe alţii ca membrii ai familiei lui Dumnezeu. 
   Aceasta nu este nicidecum totul, dorim însă să încheiem aici acest capitol. Dacă Domnul va 
voi, vom vedea mai târziu, că El are să ne spună mai mult, şi anume comunicări de însemnătate 
covârşitoare ca încununare a dragostei Sale. Am văzut, că dragostea a coborât din înălţimea 
cerească în Persoana Fiului şi a coborât pentru noi în adâncimea de nepătruns pentru noi. Vom 
vedea acum cum ea ne-a ridicat la acele înălţimi. În încheiere doresc să citez cântecul unui 
agnostic renumit, care înainte de a muri s-a întors la Dumnezeu. Ce pagubă, că el nu a cunoscut 
pe nimeni care din Cuvânt putea să-i dea asigurarea dragostei lui Dumnezeu revelate în Hristos şi 
prin aceasta să-i împrăştie toate îndoielile! Acest bărbat, J. G. R., avea mai multă nevoie de 
mângâierea din Luca 15 decât de cea din Psalmul 27. 
 
Doamne, nu Te rog pentru dragostea Ta. 
Durerile nu pot niciodată ispăşi ce am făcut eu. 
Ah, dacă mi-ai arăta numai îndurarea Ta, 
Mie, oaia încercată, ce s-a rătăcit; 
Ale cărei plângeri despre căile de neuitat nu amuţesc niciodată.  
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O, trimite-mă înapoi, la acele păşuni, pe care le-am cunoscut odată; 
Dacă nu, lasă-mă singur în pustiu, 
Şi omoară-mă cu mâna îndurătoare. 
 
Nu Te rog pentru dragostea Ta, 
Şi nici ca Tu, Doamne, să mă faci să sper 
Că mă voi odihni vreodată la pieptul Tău scump. 
Însă rămâi Tu Păstorul meu, a cărui îndurare desfătează inima, 
Şi care Îşi cheamă oiţa, 
Pentru ca să aud paşii picioarelor Tale, 
Şi să simt atingerea mâinii Tale, 
Cu ochii împăienjeniţi să văd Faţa Ta, 
Înainte de a trece din viaţă în moarte. 


