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Viaţa veşnică în Vechiul Testament
Versete călăuzitoare: Psalmul 133.3 „(133:3) ca roua Hermonului, care
coboară pe munţii Sionului, pentru că acolo a poruncit Domnul binecuvântarea, viaţa
pentru totdeauna.“; Daniel 12.2 „(12:2) Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna
pământului se vor trezi: unii pentru viaţa eternă şi alţii pentru ruşine, pentru dispreţ
etern.“

Psalmul 133.3: Este ca roua Hermonului, care se coboară pe
Munţii Sionului; căci acolo a orânduit Domnul binecuvântarea,
viaţa pentru veşnicie.

Daniel 12.2: Mulţi din cei care dorm în ţărâna pământului se
vor trezi: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ruşine şi
dispreţ veşnic.

Vrem să medităm la privilegiul nespus de mare al vieţii veşnice, care
a fost dăruită credinciosului, aşa cum ne-o prezintă Scriptura. Cu
toate că în toate timpurile ea a avut importanţa cea mai mare,
stăruinţa cu privire la acest adevăr este astăzi necesară mai mult ca
oricând, aşa cum va constata orice credincios care citeşte aceste
rânduri. Duhul rătăcirii are curajul să se ridice împotriva duhului
adevărului. Adevărul cu privire la Hristos Însuşi este nu numai
periclitat, ci este răstălmăcit şi subminat prin rătăcire; şi rătăcirea
împotriva Fiului este lucrul cel mai odios pentru Tatăl. Cât de fideli
ar trebui să fie creştinii faţă de adevăr!

Căci Hristos a fost revelat nu numai ca Dumnezeul adevărat, ci şi ca
Viaţa veşnică (1 Ioan 5.20 „(5:20) Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a
dat pricepere, ca să Îl cunoaştem pe Cel adevărat; şi noi suntem în Cel adevărat, în
Fiul Său, Isus Hristos. El este adevăratul Dumnezeu şi viaţă eternă.“ ). Tatăl
trezeşte morţii şi le dă viaţă (Ioan 5.21 „(5:21) Pentru că, după cum Tatăl
înviază morţii şi dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.“ ), şi tot aşa şi Duhul
Sfânt, cum arată Romani 8 în diferite aspecte, însă despre El, care
este chipul Dumnezeului nevăzut, se spune categoric, că El este
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viaţa veşnică. El, Cuvântul veşnic, a devenit carne şi a locuit printre
noi plin de har şi de adevăr. Căci din plinătatea Lui noi toţi am primit
har după har. Căci Legea a fost dată prin Moise, harul şi adevărul
au venit prin Isus Hristos. Nimeni nu a văzut vreodată pe
Dumnezeu, singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a
făcut cunoscut (Ioan 1.14-18 „(1:14) Şi Cuvântul S-a făcut carne şi a locuit
printre noi (şi noi am privit gloria Lui, glorie ca a Singurului de la Tatăl), plin de har şi
de adevăr; (1:15) (Ioan ·a mărturisit despre El şi a strigat, spunând: „Acesta era Cel
despre care am zis: «Cel care vine după mine este înaintea mea, pentru că era mai
înainte de mine»“.) (1:16) Pentru că noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har peste
har; (1:17) pentru că legea a fost dată prin Moise; harul şi adevărul au venit prin Isus
Hristos. (1:18) Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Fiu, care este în
sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.“ ). De aceea apostolul spune (2
Timotei 1.10 „(1:10) iar acum ne-a fost făcut cunoscut prin arătarea Mântuitorului
nostru Isus Hristos, care a desfiinţat moartea şi a adus la lumină viaţa şi
neputrezirea, prin Evanghelie;“) că Hristos a nimicit moartea şi a adus la
lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie. Ambele deci au fost
prezente şi numai în felul acesta au fost revelate personal în El prin
lucrarea Sa şi prin cuvintele rostite de El – duh şi viaţă pentru ai Săi.

În Vechiul Testament lumina a strălucit numai slab cu privire la viaţa
veşnică, expresiile erau relativ vag formulate şi totuşi suficient de
clare, pentru ca acelora care au primit cu adevărat mărturia lui
Dumnezeu să li se facă cunoscut adevărata conştienţă a unui viitor
minunat. Aceasta o arată clar atât evangheliile sinoptice cât şi
evanghelia după Ioan (Matei 19.16 „(19:16) Şi, iată, un om, apropiindu-se, I-a
spus: „Învăţătorule, ce bine să fac ca să am viaţă eternă?““; Marcu 10.30 „(10:30)

care să nu primească însutit acum, în timpul acesta: case şi fraţi şi surori şi mame şi
copii şi ogoare, cu persecuţii, şi, în veacul care vine, viaţă eternă.“; Luca 10.25 „
(10:25) Şi, iată, un învăţător al legii s-a ridicat, ispitindu-L şi spunând: „Învăţătorule, ce
să fac ca să moştenesc viaţa eternă?““; Ioan 5.39 „(5:39) Voi cercetaţi Scripturile,
pentru că gândiţi că în ele aveţi viaţă eternă, şi ele sunt acelea care mărturisesc
despre Mine;“). Credinţa lui Abel mărturiseşte moartea unui altuia
pentru nevoia sufletului său. Nu puteau şi alţii să înveţe ceva din
aceasta? Înălţarea la cer a lui Enoch mărturisea despre o viaţă în
cer, dar şi pe pământ el a umblat în această viaţă, înainte ca
Dumnezeu să-l ia. Nu era aceasta de ajutor credincioşilor de după
el cu privire la viaţă? Când Avraam spune: »Să trăiască Ismael
înaintea Ta!« (Geneza 17.18 „(17:18) Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: „Oh, să
trăiască Ismael înaintea Ta!““) cu greu ne putem imagina că el s-a gândit
numai la pământ şi la prezent. Fără îndoială şi Psalmul 16.11 „(16:11)

Îmi vei face cunoscută cărarea vieţii; faţa Ta este belşug de bucurie, la dreapta Ta
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sunt desfătări pentru totdeauna.“ spune mult mai mult în cuvintele »Îmi vei
arăta cărarea vieţii«, aşa ca şi Psalmul 36.9: »Căci la Tine este
izvorul vieţii; în lumina Ta vom vedea lumina.«

Fundamentul direct a ceea ce chiar şi iudeii din zilele Domnului
nostru au recunoscut cu privire la viaţa veşnică constă probabil (aşa
cum deseori s-a remarcat) în locurile din Scriptură ca Psalmul 133.3
„(133:3) ca roua Hermonului, care coboară pe munţii Sionului, pentru că acolo a

poruncit Domnul binecuvântarea, viaţa pentru totdeauna.“ »viaţa pentru
veşnicie«, şi noţiunea din Daniel 12.2 „(12:2) Şi mulţi dintre cei care dorm în
ţărâna pământului se vor trezi: unii pentru viaţa eternă şi alţii pentru ruşine, pentru
dispreţ etern.“ (»Mulţi din cei care dorm în ţărâna pământului se vor
trezi: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ruşine şi dispreţ
veşnic.«). Şi revelarea harului, pe care l-a auzit omul după căderea
în păcat, a dat fără îndoială inimii dispuse a se căi, chiar de la
începutul istoriei triste, nădejdea că Sămânţa care va veni a femeii
nu numai va nimici puterea răului, ci va binecuvânta pe credincioşii
care vor privi spre Dumnezeu prin El şi cu o viaţă nouă, care va birui
moartea şi vor fi capabili să-L savureze în pace pe El Însuşi.
Avraam a săltat de bucurie că va vedea ziua lui Hristos, şi el a văzut-
o şi s-a bucurat. Iov ştia atât de învierea celor drepţi (Iov 19.25-27
„(19:25) Dar ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte şi la urmă El Se va ridica pe

pământ. (19:26) Şi după ce această piele a mea va fi nimicită, totuşi fiind în carnea mea
voi vedea pe Dumnezeu: (19:27) pe care eu însumi Îl voi vedea şi ochii mei Îl vor privi,
şi nu ai altuia. Mi se topesc rărunchii înăuntrul meu.“) în legătură cu ridicarea
în ultima zi pe pământul acesta a Salvatorului rudă de sânge, cât şi
de învierea celor nedrepţi (Iov 14.10-12 „(14:10) dar omul moare şi rămâne
întins; da, omul îşi dă duhul, şi unde este? (14:11) Apele se duc din lac şi râul seacă şi
se usucă: (14:12) aşa şi omul, se culcă şi nu se mai ridică; până nu vor mai fi cerurile,
nu se vor trezi şi nu vor fi sculaţi din somnul lor.“) în legătură cu faptul că nici
cerurile nu vor mai fi.

Vedem deci că în Vechiul Testament viaţa veşnică prezentată prin
psalmi şi profeţi era legată cu zilele puterii şi gloriei mesianice. În
evanghelia după Matei 25.46 „(25:46) Şi aceştia vor merge la pedeapsă eternă,
iar cei drepţi la viaţă eternă“.“ Domnul extinde aşteptările iudaice la acei
credincioşi din toate naţiunile, care la sfârşitul timpului vor primi pe
mesagerii evangheliei Împărăţiei. Se vorbeşte într-adevăr de tot
Israelul, dar categoric se aplică numai la zece seminţii, care vor
dormi aşa mult timp în ţărână, şi la cei dintre naţiuni, care în timpul
acela vor crede. Părea să nu fie necesar să se spună şi despre
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rămăşiţa iudaică temătoare de Dumnezeu.

Tradus de la: Das ewige Leben (1) im Alten Testament

Extras din cartea F.E.R. Heterodox on Life Eternal de William Kelly

Traducere: Ion Simionescu
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Viaţa veşnică în evanghelia după Ioan
Texte biblice: Ioan 3.14-17; 5.24-25; 6.54; 8.12; 8.52; 10.10;
10.26-30; 11.25-26; 12.50; 14.6; 14.19-20; 17.2-3; 20.31 „(3:14) Şi, cum
a înălţat Moise şarpele în pustiu, aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului, (3:15) pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă. (3:16) Pentru că atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El
să nu piară, ci să aibă viaţă eternă. (3:17) Pentru că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul
Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.“ „(5:24) Adevărat,
adevărat vă spun că cine aude cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a trimis are viaţă
eternă şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (5:25) Adevărat, adevărat
vă spun că vine un ceas şi acum este, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu şi cei care-l vor auzi vor trăi.“ „(6:54) Cine mănâncă deci carnea Mea şi bea
sângele Meu are viaţă eternă, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi,“ „(8:12) Isus deci le-a
vorbit din nou, spunând: „Eu sunt lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nicidecum
nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii“.“ „(8:52) Iudeii deci I-au spus: „Acum
cunoaştem că ai demon: Avraam a murit, la fel şi profeţii, şi Tu spui: «Dacă va păzi
cineva cuvântul Meu, nicidecum nu va gusta moartea, niciodată».“ „(10:10) Hoţul nu
vine decât ca să fure şi să înjunghie şi să omoare. Eu am venit ca ele să aibă viaţă, şi
să o aibă din belşug.“ „(10:26) Dar voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi dintre oile Mele,
cum v-am spus. (10:27) Oile Mele aud glasul Meu, şi Eu le cunosc şi ele Mă urmează.
(10:28) Şi Eu le dau viaţă eternă; şi nicidecum nu vor pieri niciodată şi nimeni nu le va
smulge din mâna Mea. (10:29) Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi
nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. (10:30) Eu şi Tatăl una suntem“.“
„(11:25) Isus i-a spus: „Eu sunt învierea şi viaţa; cine crede în Mine, chiar dacă va muri,
va trăi; (11:26) şi oricine trăieşte şi crede în Mine nicidecum nu va muri, niciodată. Crezi
aceasta?““ „(12:50) şi ştiu că porunca Lui este viaţă eternă. Deci cele ce vorbesc Eu,
aşa vorbesc, cum Mi-a spus Tatăl“.“ „(14:6) Isus ·i-a spus: „Eu sunt calea şi adevărul şi
viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.“ „(14:19) Încă puţin şi lumea nu Mă ·va
mai vedea; dar voi Mă ·veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. (14:20) În ziua
aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.“ „(17:2) după
cum I-ai dat autoritate peste orice făptură, ca să dea viaţă eternă tuturor acelora pe
care Tu i-ai dat Lui. (17:3) Şi aceasta este viaţa eternă, să Te cunoască pe Tine,
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.“ „(20:31) Dar
acestea sunt scrise ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi,
crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui.“

În Ioan capitolul 3

Toate acestea sunt adevărate, dar încă nu este adevărul deplin.
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Acum urmează ceea ce este specific creştin. Acum găsim o mare
parte a ceea ce este »mai bun«, pe care Dumnezeu l-a pregătit
pentru noi. Lui, Cel demn, potrivit cu demnitatea Sa, prin care harul
şi adevărul au căpătat existenţă şi formă, I-a fost rezervat să facă
cunoscută viaţa actuală, şi anume în Evanghelie, care începe cu
Fiul, necunoscut de lume şi lepădat de propriul Său popor.

Potrivit revelărilor, Nicodim este primul căruia i se dezvăluie, şi
aceasta pe când el era încă unul care punea întrebări, a cărui
conştiinţă într-adevăr era atinsă, dar nu era încă născut din nou.
Domnul Însuşi i se prezintă venit în carne ca fiind singura cale prin
credinţă spre Tatăl şi prin aceasta corectează lipsa de cunoaştere
despre ceea ce învăţătorii iudei ar fi trebuit să ştie din vechile
prorocii despre lucrurile pământeşti ale Împărăţiei. Ce Martor
binecuvântat este El, care spune despre Sine, că nimeni nu s-a suit
la cer în afară de Acela care S-a coborât din cer, Fiul Omului, care
este în cer (nu: „era în cer”)! »Şi după cum Moise a înălţat şarpele
în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Fiindcă atât
de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.«
(Ioan 3.14-16 „(3:14) Şi, cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, aşa trebuie să fie
înălţat Fiul Omului, (3:15) pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă
eternă. (3:16) Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul
Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă.“ ).
Binecuvântarea este deci darul vieţii veşnice, urmată de asigurarea
că nu va pieri, ci va fi mântuit (Ioan 3.17 „(3:17) Pentru că Dumnezeu nu L-a
trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.“),
ca revărsare a harului divin. Credinciosul a fost adus în Hristos să
primească viaţa cunoscută, viaţa veşnică, care este capabilă să
cunoască şi să savureze pe Dumnezeu Însuşi.

În Ioan capitolul 5

Dacă în Ioan 4.14 „(4:14) dar cine va bea din apa pe care i-o voi da Eu nicidecum
nu va înseta niciodată, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el izvor de apă,
ţâşnind spre viaţă eternă“.“ se spune că Duhul Sfânt a fost dat
credinciosului ca să devină în el un Izvor de apă, care curge în viaţa
veşnică, atunci Ioan 5 arată acest Izvor. Nu vindecarea îi lipseşte
omului bolnav de păcat, ci viaţa. Vizita unui înger este destul de
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insuficientă; El este prezent, Fiul lui Dumnezeu şi Fiu al Omului. Isus
dă viaţa în părtăşie cu Tatăl. Să-L primeşti pe El ca Fiu al lui
Dumnezeu, aceasta dă viaţă, dar dacă El este respins, atunci
cândva vei avea parte de El ca Fiu al Omului exclusiv ca Judecător.
Şi astfel va fi o înviere dublă: cea a vieţii, pentru aceia care au
practicat binele (rezultatul vieţii divine); şi cea a judecăţii, pentru
aceia care au practicat răul (ca morţi în păcate şi fărădelegi). Dacă
ei nu au crezut în Fiul lui Dumnezeu, ei nu vor scăpa de El, când El
ca Fiu al Omului va face judecata. »Adevărat, adevărat vă spun că
cine aude cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a trimis are viaţă
veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă« (Ioan
5.24 „(5:24) Adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvântul Meu şi crede în Cel
care M-a trimis are viaţă eternă şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la
viaţă.“). Aici este revelat categoric, că cel care crede în Hristos are
viaţa veşnică. Aceasta nu este numai posesiune de viitor, ci este
actuală. Aşa cum este de sigur că el nu vine la judecată, tot aşa de
sigur este că el a trecut din moarte la viaţă. În Ioan 5.25 „(5:25)

Adevărat, adevărat vă spun că vine un ceas şi acum este, când cei morţi vor auzi
glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei care-l vor auzi vor trăi.“ găsim exact aceeaşi
asigurare solemnă. »Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul şi
acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi
cei care-L vor asculta vor trăi.« Să-L auzi pe El, şi anume »acum«,
este clar diferenţiat de auzirea glasului Său când mai târziu, mai
întâi cei care au parte de întâia înviere şi după aceea cei care vor fi
treziţi pentru judecată sau moartea a doua, vor fi chemaţi să iese
afară din morminte. Ce cuvânt serios pentru aceia care au cercetat
Scripturile, crezând că în ele au viaţa veşnică. Într-adevăr,
Scripturile au vorbit despre Isus, dar iudeii nu au vrut să vină la El,
ca să aibă viaţa veşnică. Căci în El, nu în Scripturi, era viaţa; şi viaţa
este lumina oamenilor.

În Ioan capitolul 6

În mod potrivit urmează capitolul 6, unde sunt lăsate la o parte orice
lucru şi pentru un moment chiar şi gloria Sa mesianică proprie,
potrivit făgăduinţelor şi prorociilor. Isus este prezentat ca adevărata
pâine, pe care o dă din cer Tatăl. Aceasta este El Însuşi, Cel devenit
carne, pâinea vieţii; pentru ca oricine vede pe Fiul şi crede în El, să
aibă viaţa veşnică şi în afară de aceasta, dar ca o consecinţă
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sigură, să fie înviat de El în ziua de apoi. Aceasta provocă
necredinţa întunecată a iudeilor, şi Domnul mărturiseşte din nou
autoritar: »Adevărat, adevărat vă spun, dacă nu mâncaţi trupul
Fiului Omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţă în voi înşivă.
Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi
Eu îl voi învia în ziua de la urmă.« (Ioan 6.53,54 „(6:53) Isus deci le-a spus:
„Adevărat, adevărat vă spun, dacă nu veţi mânca deci carnea Fiului Omului şi nu veţi
bea sângele Lui, nu aveţi viaţă în voi înşivă. (6:54) Cine mănâncă deci carnea Mea şi
bea sângele Meu are viaţă eternă, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi,“) Posedarea
vieţii este deja acum realitate, şi rezultatul, şi anume învierea
trupului nostru, nu este mai puţin minunat şi sigur decât victoria
desăvârşită a vieţii în Hristos asupra morţii.

Noi însă ar trebui să păstrăm în amintire că Ioan vorbeşte despre
viaţa veşnică în sensul de viitor, ca în Ioan 4.14; 5.39; 6.27; 12.25
„(4:14) dar cine va bea din apa pe care i-o voi da Eu nicidecum nu va înseta niciodată,
ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el izvor de apă, ţâşnind spre viaţă eternă“.“
„(5:39) Voi cercetaţi Scripturile, pentru că gândiţi că în ele aveţi viaţă eternă, şi ele sunt
acelea care mărturisesc despre Mine;“ „(6:27) Lucraţi nu pentru mâncarea care piere,
ci pentru mâncarea care rămâne spre viaţă eternă, pe care v-o va da Fiul Omului;
pentru că pe El L-a pecetluit Tatăl, Dumnezeu“.“ „(12:25) Cine îşi iubeşte viaţa, o va
pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa eternă.“.

Deoarece ştia în Sine Însuşi, că nu numai iudeii, ci şi ucenicii Săi
cârteau cu privire la acest cuvânt străin pentru gândirea iudaică,
Isus a spus: »Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de
poticnire? Dar dacă aţi vedea pe Fiul Omului suindu-Se unde era
mai înainte?« Iarăşi este El Însuşi, nu numai Mesia întrupat, nu
numai Mesia mort, ci înălţându-Se la cer; o schimbare care
depăşeşte orice aşteptare iudaică, acum, când Mesia a fost cândva
aici. Este însă caracteristica creştinismului, să-L ştim acolo, chiar
dacă unui alt apostol i-a fost dat să prezinte aceasta în legătură cu
taina despre Hristos şi Adunare. Mareele adevăr aici este Fiul
Omului, nu ca Judecător al celor vii şi al celor morţi, ci ca hrana
intermediară pentru credinţa creştină şi ca Intermediar, ca acum să
ai viaţa veşnică şi în ultima zi cununa acesteia, fără ca nici măcar un
suflet, care a crezut, să piardă vreuna din cele două, în opoziţie
clară faţă de speranţa mesianică distrusă a inimilor iudaice. Să
primeşti pe Fiul devenit om, lepădat de iudei, înseamnă să ai viaţa
veşnică. Însă El trebuia să moară, ca să glorifice pe Dumnezeu şi să
elibereze pe omul păcătos, şi în felul acesta credinţa mănâncă
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trupul Său şi bea sângele Său. Necredinţa părea să-L onoreze venit
în carne. Însă ea şi-a trădat vrăjmăşia ei faţă de Dumnezeu şi
satisfacţia ei cu simpla umanitate, prin aceea că s-a poticnit de
harul mai mare, de smerenie şi de judecata asupra păcatului şi nu a
recunoscut că prin aceasta s-a introdus o stare nouă, care
garantează posesiunea vieţii veşnice deja acum şi este rezultatul
minunat şi sigur al acelei stări înfăptuite. Cuvintele Lui sunt cu
adevărat Duh şi viaţă.

În Ioan capitolele 7, 8 şi 9

În Ioan 7 auzim (ca şi în capitolul 4) nu de „viaţă”, ci de „apă vie”.
Aceasta este mai mult, este Duhul în putere: pe de o parte ca izvor
lăuntric, care curge, puterea pentru adorare, pe de altă parte ca
râuri, care curg, puterea de mărturie pentru El, Cel lepădat de iudei,
dar care este deja glorificat la dreapta lui Dumnezeu.

În capitolele 8 şi 9 Domnul este revelat pe deplin şi lepădat, revelat
în primul rând în Cuvântul Său şi prin aceasta în natura Lui divină şi
în Persoana Sa, şi în al doilea rând în lucrarea Sa, când El a devenit
Om şi a lucrat ca aceia care se lăudau şi se încredeau că văd, să
devină juridic orbi, iar aceia care nu vedeau, care erau născuţi orbi,
au văzut clar şi potrivit cu Dumnezeu. Avem aici în ambele capitole
pe Hristos ca lumină a lumii, cu efectul minunat, că acela care Îl
urmează, are »lumina vieţii« (Ioan 8.12 „(8:12) Isus deci le-a vorbit din nou,
spunând: „Eu sunt lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nicidecum nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina vieţii“.“). Aceasta nu este numai, să cunoşti pe
Hristos, ci să-L ai ca viaţă a ta, Lumina oamenilor. Acum noi avem
nevoie foarte mare de ea aici, în lumea întunericului, chiar dacă
plinătatea savurării depline acolo sus va veni în curând. Însă ceea
ce este necesar, nu mai este ca: »Dacă păzeşte cineva cuvântul
Meu, în veac nu va gusta moartea« (Ioan 8.52 „(8:52) Iudeii deci I-au spus:
„Acum cunoaştem că ai demon: Avraam a murit, la fel şi profeţii, şi Tu spui: «Dacă va
păzi cineva cuvântul Meu, nicidecum nu va gusta moartea, niciodată».“ ). El
foloseşte expresii simbolice, însă accentuează în modul cel mai clar,
că prin păzirea cuvântului Său El va da viaţa, care este mai presus
de moarte, după cum satan prin minciuna lui ucide. Hristos este
lumina vieţii.
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În Ioan capitolul 10

Capitolul 10 este mai simplu şi mai clar. »Hoţul nu vine decât să
fure, să junghie şi să prăpădească« (Ioan 10.10 „(10:10) Hoţul nu vine
decât ca să fure şi să înjunghie şi să omoare. Eu am venit ca ele să aibă viaţă, şi să o
aibă din belşug.“). Ca Om întrupat El era viaţa şi El a dat-o celui care
crede; dar când a murit şi a înviat, era viaţa Sa în puterea învierii, în
care toate greşelile sunt iertate (Coloseni 2.13 „(2:13) Şi pe voi, care eraţi
morţi în greşelile şi în necircumcizia cărnii voastre, v-a înviat împreună cu El, după ce
ne-a iertat toate greşelile,“). El era realmente viaţa din belşug şi ea s-a
arătat în ziua învierii, când El a insuflat-o în ucenicii Săi, aşa cum El
niciodată nu a făcut (Ioan 20.20 „(20:20) Şi, spunând aceasta, le-a arătat
mâinile şi coasta Sa. Ucenicii deci s-au bucurat, văzându-L pe Domnul.“ ). În
concordanţă cu cele spuse mai înainte, că naşterea nu are loc
numai din Cuvânt (despre care apa este un simbol), ci şi din Duh, El
spune acum: »Primiţi Duh Sfânt«, căci exact acesta era caracterul,
cu toate că Apărătorul nu era încă dat, ca în puterea personală să
locuiască în ei. Şi aici este amintită impresionant neluarea în
considerare a păcatelor, prin aceea că El dăruieşte ucenicilor
funcţia administrativă, să ierte păcatele altora sau să le păstreze, în
funcţie de modul în care o cere situaţia în slujirea lui Dumnezeu.
Este un acces important, care este vestit clar aici şi care se face
simţit, aşa cum am văzut. Persoana Sa şi lucrarea sa sunt cheia.

Pe parcursul capitolului Domnul nostru explică iudeilor, de ce ei au
respins orice dovadă şi orice mărturie. »Dar voi nu credeţi, pentru
că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele. Oile Mele ascultă
glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa
veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna
Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni
nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl una suntem.«
(Ioan 10.26-30 „(10:26) Dar voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi dintre oile Mele,
cum v-am spus. (10:27) Oile Mele aud glasul Meu, şi Eu le cunosc şi ele Mă urmează.
(10:28) Şi Eu le dau viaţă eternă; şi nicidecum nu vor pieri niciodată şi nimeni nu le va
smulge din mâna Mea. (10:29) Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi
nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. (10:30) Eu şi Tatăl una suntem“.“).
Aici este garantată siguranţa infailibilă, că nici eşecul lăuntric şi nici
autoritatea exterioară nu vor putea periclita viaţa lor; ea este
păstrată prin Tatăl şi Fiul, care în grija lor plină de dragoste faţă de
oi nu sunt cu nimic mai prejos decât în natura lor divină.
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În Ioan capitolele 11 până la 14

În Ioan 11.25 „(11:25) Isus i-a spus: „Eu sunt învierea şi viaţa; cine crede în Mine,
chiar dacă va muri, va trăi;“ Isus vesteşte: »Eu sunt învierea şi viaţa.«
Învierea lui Lazăr mort şi îngropat era o mărturie grăitoare despre
aceasta. Chiar dacă această înviere a avut loc numai cu privire la
viaţa naturală, cuvintele care urmează după aceea privesc peste
aceasta spre împlinirea deplină: »Cine crede în Mine, chiar dacă ar
fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri
niciodată« (Ioan 11.25-26 „(11:25) Isus i-a spus: „Eu sunt învierea şi viaţa; cine
crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi; (11:26) şi oricine trăieşte şi crede în Mine
nicidecum nu va muri, niciodată. Crezi aceasta?““). Aşa va fi la venirea Sa.
Credinciosul, care a murit, va învia şi, în ceea ce priveşte corpul, va
trăi veşnic; credinciosul care va fi în viaţă, nu va muri, ci ceea ce
este muritor va fi înghiţit de viaţă. Expresia „viaţă veşnică” nu este
folosită aici, însă exact aceasta vrea să se spună, şi anume viaţă în
asemănare deplină şi trupeşte cu El, spre gloria cerească şi
veşnică.

În Ioan 12.50 „(12:50) şi ştiu că porunca Lui este viaţă eternă. Deci cele ce vorbesc
Eu, aşa vorbesc, cum Mi-a spus Tatăl“.“ Domnul adaugă: »Ştiu că porunca
Lui (a Tatălui) este viaţa veşnică.« Tatăl I-a dat ce El trebuia să
spună şi să vorbească. Viaţă veşnică, nu purtare de grijă sau
acţiune de guvernare era tema minunată a rânduielii Tatălui şi a
vestirii plină de har din partea Fiului. Dacă El şi cuvintele Lui pline
de har nu vor fi primite de cineva, atunci aceste cuvinte, pe care El
le-a rostit, îl vor condamna în ultima zi.

În Ioan 14.6 „(14:6) Isus ·i-a spus: „Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. Nimeni nu
vine la Tatăl decât prin Mine.“ Domnul rosteşte cuvinte faţă de Toma,
potrivite cu Dumnezeu, ca să-i alunge descurajarea şi înclinaţia lui
de a se poticni de greutăţi: »Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa«. În
Fiul ei puteau vedea pe Tatăl, pe care El Îl vestea şi L-a revelat.
Drept urmare El Însuşi era calea spre Tatăl şi de asemenea era şi
Cuvântul viu, sau Adevărul, şi de asemenea şi viaţa, natura divină,
singura care este capabilă să-L recunoască ca Dumnezeu şi Tată şi
să-L savureze. Acest fapt este aşa de adevărat (şi când Duhul Sfânt
va fi dat, El va face pe ucenici capabili să înţeleagă pe deplin
aceasta), că Hristos nu întârzie să spună în versetele 19 şi 20:
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»Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.« (Ioan 14.19,20 „(14:19) Încă puţin
şi lumea nu Mă ·va mai vedea; dar voi Mă ·veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi
trăi. (14:20) În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în
voi.“) El este cu adevărat viaţa noastră! »În ziua aceea veţi cunoaşte
că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine, şi că Eu sunt în voi.«
În ziua aceea ucenicii nu-L vor mai putea vedea în trup pe Isus, aşa
cum iudeii vor vedea odată pe Mesia, ci numai în Duh. Dar viaţa lor
şi cunoaşterea lor ca şi creştini va fi, că Hristos este în Tatăl, ei sunt
în El (aşa cum este accentuat în epistola către Efeseni) şi El este în
ei (aşa cum este prezentat în epistola către Coloseni): aceasta este
cunoaşterea adevărată şi sigură şi privilegiul creştinului.

În Ioan capitolul 17

Ioan 15 începe cu aducerea roadei pentru Tatăl ca urmare a
rămânerii noastre în Hristos. După aceea ucenicii sunt pregătiţi
pentru ura din partea lumii, pentru aceasta fiind întăriţi prin mărturia
Duhului, pe care Hristos Îl va trimite de la Tatăl, alături de tot ceea
ce ei de la început au auzit şi au văzut. După aceea capitolul 16
tratează lucrarea Duhului prezent pe pământ, faţă de lume şi în
credincioşi. Însă în capitolul 17.2,3 găsim pe Fiul, Omul al doilea, cu
autoritatea dată Lui de către Tatăl, şi tema deosebită, că El dă viaţa
veşnică tuturor acelora care I-au fost daţi. »Şi viaţa veşnică este
aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi
pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.« Lucrarea Sa, ca aceea a
glorificării Tatălui pe pământ, este amintită abia după aceea şi este
diferită de aceasta. Că El dă viaţa veşnică, acest fapt este pus pe
prim plan, căci este legat de credinţa în Persoana Sa, fără să se ia
în considerare puterea suplimentară, atunci când El a înviat dintre
morţi.

Şi aici ea este prezentată obiectiv şi totuşi în principal aplicată la
starea noastră subiectivă. Căci Domnul vorbeşte despre felul cum
credinţa noastră se prezintă în deplina ei dimensiune creştină. Viaţa
veşnică o au aceia care au primit revelaţia minunată, în opoziţie
clară cu concepţia iudaică despre Iehova şi Unsul Său. Până acum
El a locuit în întunericul cel mai mare. Înainte ca Tatăl să fie revelat
în Fiul, pe care El L-a trimis ca Om, adevăratul Dumnezeu nu era
cunoscut. Şi El poate fi cunoscut ca atare numai prin puterea
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Duhului Sfânt, care va veni, aşa cum Domnul a arătat deja.
Dumnezeu nu putea face ceva mai înalt, mai adânc, mai aproape
(spunem aceasta cu respect profund). În aceasta constă viaţa
veşnică pentru noi, ca o revelaţie obiectivă. Revelarea planurilor
cereşti cu dimensiunea lor uriaşă a fost lăsată în seama Duhului
Sfânt, prin apostolul care urma să fie ales prin harul suveran pentru
aceasta, când mântuirea a făcut corespunzători pe cei care cred,
pentru a primi ceea ce ei acum încă nu puteau să poarte. Însă aici
Domnul concentrează învăţătura Sa în puţine cuvinte cu profunzime
minunată, prin aceea că El introduce pe ai Săi în părtăşia cu Tatăl şi
cu Fiul, o părtăşie care depăşeşte pe toate celelalte şi care va
deveni definitiv posesiune a lor în ziua învierii Sale.

Aici nu este vorba numai de viaţa veşnică, aşa cum Hristos a dat-o
acelora care au crezut în El în timpul vieţii Lui pe pământ, ci viaţă în
dimensiunea ei deplină pentru creştin. Nicidecum nu este viaţă
naturală, ci supranaturală; nu de la oameni, ci de la Dumnezeu, nu o
restaurare a vieţii lui Adam dinaintea căderii lui în păcat, ci viaţă în
Fiul; viaţa Omului al doilea, nu a primului. Fiecare credincios, care a
trăit vreodată pentru Dumnezeu, a avut această viaţă, căci nimeni n-
a putut trăi vreodată pentru Dumnezeu, numai dacă a avut viaţa pe
care a dat-o Fiul, El fiind subiectul credinţei fiecărui credincios, chiar
dacă El abia la venirea Sa a fost revelat ca Fiu al Dumnezeului Cel
viu, singurul Fiu născut al Tatălui. Viaţa, care era în El şi care a dat
viaţă tuturor celor care cred, a putut prin El în părtăşie cu Tatăl să
obţină caracterul ei desăvârşit abia atunci când El a fost revelat în
carne, şi privind glorificarea Lui, adăugăm noi, aceasta nu simplu pe
baza Persoanei Sale, ci pe baza lucrării Sale, aşa cum toate
celelalte intenţii ale lui Dumnezeu sunt în favoarea noastră. De
aceea aici se pune accentul pe »viaţa veşnică« şi pe însuşirea
declarată a acesteia, să dea cunoştinţă despre Tatăl şi despre Fiul
Său, pe care El L-a trimis, Isus Hristos.

Cunoaşterea Tatălui şi a Fiului Său Isus, pe care El L-a trimis deja,
este faptic posesiunea vieţii veşnice; cele două lucruri sunt de
nedespărţit. Însă în tot Vechiul Testament ea nu a avut caracterul
acesta, şi nici nu putea să-l aibă, până când a venit Fiul lui
Dumnezeu şi ne-a dat pricepere ca să-L cunoaştem pe El, Cel
adevărat, şi aceasta este inclus în acest verset. Cu toate acestea
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toţi credincioşii erau născuţi din Dumnezeu; numai că Hristos acum
a dat dreptul acelora care cred în Numele Său (Ioan 1.12,13 „(1:12)

Dar tuturor celor care L-au primit, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu: (1:13)

celor care cred în Numele Lui, care au fost născuţi nu din sânge, nici din voia cărnii,
nici din voia omului, ci din Dumnezeu.“ ). Însă El Însuşi a spus în Luca
20.35,36 „(20:35) dar cei socotiţi vrednici să aibă parte de veacul acela şi de
învierea dintre morţi nici nu se însoară, nici nu se mărită; (20:36) pentru că ei nici nu mai
pot muri, pentru că sunt ca îngerii şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.“, că
toţi credincioşii sunt fii ai lui Dumnezeu, că ei sunt fii ai învierii
(aceasta înseamnă dintre morţi), „întâia” şi „cea mai bună” înviere a
vieţii. Ei erau născuţi din Duhul şi aveau ca şi noi adevărata viaţă,
chiar dacă ei nu au înţeles-o. Dar I-a plăcut lui Dumnezeu, s-o
denumească ca »viaţă veşnică«, când Hristos a fost primit pe când
era respins şi mult mai mult când a fost glorificat. Însă ea a fost
totdeauna în Fiul, şi credincioşii au posedat-o în El, în legătură
neîntreruptă cu El ca Izvor.

În Ioan capitolul 20

Permiteţi-mi să citez încă câteva cuvinte din evanghelia după Ioan
20.31 „(20:31) Dar acestea sunt scrise ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui.“ , unde apostolul
comentează, că au fost scrise numai un anumit număr de semne, în
timp ce multe altele, pe care Domnul le-a făcut înaintea ucenicilor
Săi, nu sunt amintite. »Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca
voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând
să aveţi viaţa în Numele Lui.« Scriptura este cu atât mai
desăvârşită, pentru că planul divin lasă la o parte tot ce nu este
necesar să facă clar gândurile Sale, oricât de măreţe ar fi fost unele
fapte şi cuvinte. O adăugare nefolositoare, oricât de măreaţă ar fi ea
în sine însuşi, ar fi fost în realitate o lipsă. Tot aşa cel mai bun om nu
este în stare să înţeleagă acest plan, numai dacă el a fost inspirat
de Dumnezeu să scrie. Aici însă se prezintă clar ţinta pentru cititor.
Cerinţa prioritară dintre toate cerinţele lui Dumnezeu este ca noi să
credem că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Şi tema prioritară
între temele cele mai minunate este să ai viaţă în Numele Său.
Aceasta este viaţa veşnică, cum Domnul o denumeşte deseori, nu
numai în Ioan 17.2,3 „(17:2) după cum I-ai dat autoritate peste orice făptură, ca
să dea viaţă eternă tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. (17:3) Şi aceasta este viaţa
eternă, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe
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care L-ai trimis Tu.“, ci şi în Ioan 3; 5; 6; 10; 12. Ea a fost totdeauna
viaţa veşnică, dar înţelepciunea divină a rezervat lui Hristos Cel
lepădat să reveleze şi să dea această viaţă. El dă această existenţă
nouă, permanentă şi divină; şi credinciosul o primeşte şi în puterea
acestui dar va fi glorificat cu Hristos. El este deja acum un Duh
dătător de viaţă. Rezultatul minunat pentru corpul nostru va veni la
revenirea Sa.

Tradus de la: Das ewige Leben (2) Im Johannesevangelium

Extras din cartea F.E.R. Heterodox on Life Eternal de William Kelly

Traducere: Ion Simionescu
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Viaţa veşnică în epistolele lui Ioan
Texte biblice: 1 Ioan 1.1-4; 3.1-3; 5.1-5; 5.12,13; 5.20 „(1:1) Ce era de
la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am contemplat şi ce au pipăit
mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii (1:2) (şi viaţa s-a arătat; şi noi am văzut, şi
mărturisim, şi vă vestim viaţa eternă, care era la Tatăl şi ni s-a arătat); (1:3) ce am
văzut şi am auzit vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi comuniune cu noi; şi
comuniunea noastră este în adevăr cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. (1:4) Şi vă
scriem aceste lucruri, ca bucuria voastră să fie deplină.“ „(3:1) Vedeţi ce dragoste ne-a
dăruit Tatăl: să fim numiţi copii ai lui Dumnezeu; şi suntem. De aceea nu ne cunoaşte
lumea, pentru că nu L-a cunoscut pe El. (3:2) Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui
Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat încă; ştim că, dacă Se va arăta El, vom fi
asemenea Lui, pentru că-L vom vedea cum este. (3:3) Şi oricine are speranţa aceasta
în El se curăţeşte, după cum El este curat.“ „(5:1) Oricine crede că Isus este Hristosul
este născut din Dumnezeu; şi oricine Îl iubeşte pe Cel care a născut îl iubeşte şi pe
cel născut din El. (5:2) Prin aceasta cunoaştem că-i iubim pe copiii lui Dumnezeu, când
Îl iubim pe Dumnezeu şi ţinem poruncile Lui. (5:3) Pentru că aceasta este dragostea lui
Dumnezeu: să ţinem poruncile Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele, (5:4) pentru că tot ce
este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi aceasta este victoria care a învins
lumea: credinţa noastră. (5:5) Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede
că Isus este Fiul lui Dumnezeu?“ „(5:12) Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu Îl are pe
Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. (5:13) V-am scris acestea vouă, ca să ştiţi că aveţi viaţă
eternă, vouă, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu.“ „(5:20) Şi ştim că Fiul lui
Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere, ca să Îl cunoaştem pe Cel adevărat; şi noi
suntem în Cel adevărat, în Fiul Său, Isus Hristos. El este adevăratul Dumnezeu şi
viaţă eternă.“

În 1 Ioan capitolul 1

În cele două epistole scurte ale lui Ioan stă la bază în înţelepciune
divină adevărul şi dragostea şi în prima epistolă ele sunt prezentate
detaliat, unde din nou viaţa veşnică este permanent principiul
dominant. Aşa cum înţelepciunea în Proverbe 8 se referă la Hristos,
aşa este aici viaţa veşnică în introducerea minunată. »Ce era de la
început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce
am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, - pentru că
viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă
vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost
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arătată; - deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca
şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu
Fiul Său, Isus Hristos. Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria
voastră să fie deplină.« (1 Ioan 1.1-4 „(1:1) Ce era de la început, ce am auzit,
ce am văzut cu ochii noştri, ce am contemplat şi ce au pipăit mâinile noastre, cu
privire la Cuvântul vieţii (1:2) (şi viaţa s-a arătat; şi noi am văzut, şi mărturisim, şi vă
vestim viaţa eternă, care era la Tatăl şi ni s-a arătat); (1:3) ce am văzut şi am auzit vă
vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi comuniune cu noi; şi comuniunea noastră este în
adevăr cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. (1:4) Şi vă scriem aceste lucruri, ca
bucuria voastră să fie deplină.“) Revelarea vieţii în dimensiunea ei cea mai
deplină a avut loc faţă de apostoli (chiar dacă nu exclusiv numai faţă
de ei), pentru ca ei să poată relata altora despre ea, care apoi la
rândul lor prin învăţătura fidelă să aibă bucuria deplină prin
participarea la părtăşia lor cu Tatăl şi cu Fiul Său Isus Hristos, pe
baza vieţii veşnice, a vieţii – aşa cum Ioan o descrie -, înainte ca ea
să fie revelată, care era la Tatăl, nesupusă niciunei îngrădiri în timp;
căci El era veşnic.

Descrierea nu este aşa de abstractă ca în Ioan 5.26 „(5:26) Pentru că,
după cum Tatăl are viaţă în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine.“
(»Tatăl are viaţa în Sine Însuşi«), ci personală (»la Tatăl«, πρὸς τὸν
IIατέρα); aceasta nu o poate tăgădui nimeni. Umblarea într-o astfel
de lumină conduce necondiţionat la o astfel de părtăşie. Restul
capitolului ne arată mesajul divin, care judecă orice mărturie falsă,
în timp ce cel sincer savurează harul care curăţă de orice păcat prin
sângele lui Isus, Fiului Său. În slujba de apărare a celui drept
înaintea Tatălui s-au luat măsuri pentru eşecul lui (1 Ioan 2.1.2), şi
El este şi ispăşirea în valoarea ei permanentă şi aplicarea ei cea mai
cuprinzătoare.

În 1. Ioan capitolele 2 şi 3

Începând cu 1 Ioan 2.3 „(2:3) Şi prin aceasta ştim că-L cunoaştem, dacă ţinem
poruncile Lui.“ urmează apoi aplicarea practică la aceia care poartă
Numele Lui: Ascultarea (1 Ioan2.3-6 „(2:3) Şi prin aceasta ştim că-L
cunoaştem, dacă ţinem poruncile Lui. (2:4) Cine zice: „Îl cunosc!“ şi nu ţine poruncile
Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el; (2:5) dar oricine păzeşte Cuvântul Său,
în el dragostea lui Dumnezeu este cu adevărat împlinită. Prin aceasta cunoaştem că
suntem în El. (2:6) Cine zice că rămâne în El este dator şi el însuşi să umble aşa cum a
umblat El.“); dragostea (1 Ioan 2.7-11 „(2:7) Preaiubiţilor, vă scriu nu o poruncă
nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de la început. Porunca cea veche este
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Cuvântul pe care l-aţi auzit. (2:8) Din nou vă scriu o poruncă nouă, ceea ce este
adevărat în El şi în voi; pentru că întunericul se duce şi lumina cea adevărată deja
străluceşte. (2:9) Cine zice că este în lumină şi îl urăşte pe fratele său, este până acum
în întuneric. (2:10) Cine îl iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi în el nu este prilej
de poticnire. (2:11) Dar cine îl urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă în
întuneric şi nu ştie unde merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.“ ); ambele
însuşiri necesare şi acţiuni ale vieţii în creştin, în opoziţie cu
mărturisitorii falşi. Urmează o expunere bogată în conţinut cu privire
la familia lui Dumnezeu şi varietăţile ei în 1 Ioan 2.12-28, unde
fiecare este apelat cu privire la aceste contraste, fiecare clasă
(părinţi, tineri, copii şi copilaşi). Singura referire categorică la viaţa
veşnică este în versetul 25, unde făgăduinţa este prezentată ca fiind
înainte de a fi lumea şi nu că ea este astăzi o făgăduinţă neîmplinită.

După aceea Ioan într-o intercalare a harului revine în 1 Ioan 3.1-3 „
(3:1) Vedeţi ce dragoste ne-a dăruit Tatăl: să fim numiţi copii ai lui Dumnezeu; şi
suntem. De aceea nu ne cunoaşte lumea, pentru că nu L-a cunoscut pe El. (3:2)

Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat încă; ştim
că, dacă Se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că-L vom vedea cum este. (3:3)

Şi oricine are speranţa aceasta în El se curăţeşte, după cum El este curat.“ la tema
referitoare la neprihănirea practică ca dovadă de a fi născut din El,
Cel drept. Intercalarea consolidează atenţionarea cu privire la
fărădelege. După aceea el reia firul, prezintă însă pe Hristos ca pe
Cel curat, care nu numai a îndepărtat păcatele noastre şi era fără
păcat, ci şi ca Cel care oferă o natură care corespunde naturii Sale,
şi aceasta atât în dragoste cât şi în dreptate. În opoziţie cu aceasta
urăşte lumea; şi aşa cum ştim, că noi am trecut din moarte la viaţă,
pentru că iubim pe fraţi, aşa este cel care urăşte pe fratele său, un
ucigaş; şi noi ştim, că nici un ucigaş nu poate avea viaţa veşnică
rămânând în el, aşa cum are cel credincios.

1 Ioan capitolul 5

Sărim acum peste restul capitolului al treilea şi peste capitolul
preţios patru, căci următoarea prezenţă directă o găsim în 1 Ioan
5.1-5: »Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din
Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel
născut din El. … pentru că tot ce este născut din Dumnezeu învinge
lumea.« Numai egoismul se poate îndoi că oricine este născut în
sens spiritual din Dumnezeu are şi viaţa divină în Fiul Său şi că
»viaţa veşnică« este o viaţă superioară sau viitoare. Căci în Ioan
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6.40,47 „(6:40) Pentru că aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine Îl vede pe Fiul şi
crede în El să aibă viaţă eternă; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi“.“ „(6:47) Adevărat,
adevărat vă spun: Cine crede în Mine are viaţă eternă.“ este prezentată viaţa
veşnică atât ca rezultat al credinţei în El, Cel întrupat, cât şi al
credinţei în faptul că El a dat Trupul Său, să fie mâncat, şi sângele
Său, să fie băut (Ioan 6.54 „(6:54) Cine mănâncă deci carnea Mea şi bea
sângele Meu are viaţă eternă, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi,“ ), adică ca
rezultat al credinţei în moartea Sa. Şi cine ar putea trece cu
vederea, că expresiile »viaţa veşnică« şi »viaţa« în 1 Ioan 5.11,12
„(5:11) Şi aceasta este mărturia: că Dumnezeu ne-a dat viaţă eternă şi această viaţă

este în Fiul Său. (5:12) Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu
n-are viaţa.“ se pot înlocui una cu alta, chiar dacă înţelepciunea divină
exprimă una mai complet decât cealaltă. Însă ambele se referă la
aceeaşi viaţă a lui Hristos. Nu mai puţin adevărat este că
credincioşii din Vechiul Testament erau născuţi din Dumnezeu şi
erau umpluţi cu aceeaşi viaţă, chiar dacă nu se poate spune despre
ei, că au crezut în Domnul nostru Isus ci aveau numai o nădejde vie
în Acela care va veni. Acesta era inevitabil caracterul credinţei lor,
dar era credinţă, credinţa aleşilor lui Dumnezeu din zilele acelea.
Nici un credincios inteligent nu se îndoieşte de partea lor cea bună
prin harul lui Dumnezeu, har pe care noi, cei pentru care Dumnezeu
a prevăzut ceva mai bun, nu trebuie câtuşi de puţin să-l devalorizăm
sau să ne îndoim. Tot aşa de puţin era o parte mică a binecuvântării
mari, de a crede în Isus, care a fost revelat de Tatăl ca Fiu al lui
Dumnezeu, al Dumnezeului cel viu, care Însuşi a venit cu apă şi
sânge şi căruia I-a dat mărturie atât Duhul cât şi apa şi sângele. »Şi
mărturia este aceasta; Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această
viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul
lui Dumnezeu, n-are viaţa.« Nouă ea ne-a fost revelată cum nu
putea fi revelată credincioşilor din Vechiul Testament, şi noi o
cunoaştem de aceea aşa cum ei nu puteau s-o cunoască. Aceasta o
confirmă pe deplin versetul următor: »V-am scris aceste lucruri ca
să ştiţi, că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi
viaţa veşnică.« Ce privilegiu este pentru noi această cunoaştere
sigură şi cât de existenţial caracteristic pentru creştinătate! Epistola
nu se încheie fără să ne amintească că noi pe lângă multe alte
realităţi cunoscute să ştim şi aceasta, că »Fiul lui Dumnezeu a venit
şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi
suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El
este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.« Ce ziditor şi preţios este
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aceasta pentru noi! Ce apărare împotriva oricărui idol!

Tradus de la: Das ewige Leben (3) In den Johannesbriefen

Extras din cartea „F.E.R. Heterodox on Life Eternal“ de William Kelly

Traducere: Ion Simionescu
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Viaţa veşnică în epistolele pauline
Locuri biblice: Romani 5.17,18; 6.4; 8.2,10,11 „(5:17) Pentru că, dacă
prin greşeala unuia singur, moartea a domnit printr-unul singur, cu atât mai mult cei
care primesc plinătatea harului şi a darului dreptăţii vor domni în viaţă printr-Unul
singur, Isus Hristos): (5:18) deci, după cum printr-o singură greşeală a venit judecată
către toţi oamenii spre condamnare, tot astfel, printr-o singură dreptate împlinită,
consecinţele au fost către toţi oamenii spre o îndreptăţire a vieţii.“ „(6:4) Deci am fost
înmormântaţi cu El prin botez, pentru moarte, pentru ca, după cum Hristos a fost
înviat dintre morţi prin gloria Tatălui, tot aşa şi noi să umblăm în înnoirea vieţii.“ „(8:2)

Pentru că legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a eliberat de legea păcatului şi a
morţii.“ „(8:10) Dar, dacă Hristos este în voi, trupul este muritor din cauza păcatului,
dar duhul este viaţă, datorită dreptăţii. (8:11) Dar, dacă Duhul Celui care L-a înviat pe
Isus dintre morţi locuieşte în voi, Cel care L-a înviat pe Hristos dintre morţi va face vii
şi trupurile voastre muritoare, datorită Duhului Său care locuieşte în voi.“ ; 2
Corinteni 4.10,11; 5.4,15 „(4:10) purtând întotdeauna în trup omorârea lui Isus,
pentru ca şi viaţa lui Isus să fie arătată în trupul nostru; (4:11) pentru că noi, cei care
trăim, întotdeauna suntem daţi morţii datorită lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să fie
arătată în carnea noastră cea muritoare,“ „(5:4) Pentru că, în adevăr, noi, care suntem
în cort, gemem împovăraţi, pentru că nu dorim să fim dezbrăcaţi, ci îmbrăcaţi, pentru
ca ceea ce este muritor să fie înghiţit de viaţă.“ „(5:15) şi El a murit pentru toţi, pentru
ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel care pentru ei a
murit şi a înviat.“; Galateni 2.20; Efeseni 1.4,5; 2.6 „(1:4) după cum ne-a ales
în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui, în
dragoste; (1:5) El ne-a rânduit dinainte pentru înfiere, pentru Sine, prin Isus Hristos,
după buna plăcere a voii Sale,“ „(2:6) şi ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat împreună
în cele cereşti, în Hristos Isus,“; Filipeni 1.21 „(1:21) Pentru că pentru mine a trăi
este Hristos, şi a muri, câştig.“; Coloseni 2.11-13; 3.1-4 „(2:11) în care aţi şi fost
circumcişi cu o circumcizie nefăcută de mână, în dezbrăcarea trupului cărnii, în
circumcizia lui Hristos; (2:12) fiind înmormântaţi împreună cu El în botez, în care aţi şi
fost înviaţi împreună cu El, prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu, care L-a înviat
dintre cei morţi. (2:13) Şi pe voi, care eraţi morţi în greşelile şi în necircumcizia cărnii
voastre, v-a înviat împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile,“ „(3:1) Deci,
dacă aţi fost înviaţi împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde Hristos este
aşezat la dreapta lui Dumnezeu: (3:2) gândiţi la cele de sus, nu la cele de pe pământ,
(3:3) pentru că voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. (3:4)

Când Se va arăta Hristos, care este viaţa noastră, atunci veţi fi arătaţi şi voi,
împreună cu El, în glorie.“

În epistola către Romani
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Nu era misiunea lui Pavel să scrie credincioşilor despre darul vieţii
veşnice. În această epistolă sunt prezentate detaliat dreptatea şi
planurile lui Dumnezeu, la baza cărora stă lucrarea lui Hristos,
cărora învierea şi înălţarea Sa la cer le dă un caracter ceresc şi care
în cele din urmă vor fi încununate prin venirea Sa. De aceea el
vorbeşte despre viaţa veşnică la sfârşit (Romani 2.7; 5.21; 6.22 „(2:7)

celor care, prin stăruinţă în lucrare bună, caută glorie şi onoare şi neputrezire:“ „(5:21)

pentru ca, după cum păcatul a domnit în moarte, tot aşa şi harul să domnească prin
dreptate spre viaţă eternă, prin Isus Hristos, Domnul nostru.“ „(6:22) Dar acum,
eliberaţi de păcat şi devenind robi ai lui Dumnezeu, aveţi rodul vostru spre sfinţire, şi
sfârşitul: viaţa eternă.“).

Totuşi el vorbeşte nu numai despre domnia în viaţă, ci şi despre
îndreptăţirea vieţii (Romani 5.17-18 „(5:17) Pentru că, dacă prin greşeala
unuia singur, moartea a domnit printr-unul singur, cu atât mai mult cei care primesc
plinătatea harului şi a darului dreptăţii vor domni în viaţă printr-Unul singur, Isus
Hristos): (5:18) deci, după cum printr-o singură greşeală a venit judecată către toţi
oamenii spre condamnare, tot astfel, printr-o singură dreptate împlinită, consecinţele
au fost către toţi oamenii spre o îndreptăţire a vieţii.“), o expresie remarcabilă
şi un privilegiu minunat, pe care creştinul îl poate savura deja astăzi.
Este nu numai viaţa »veşnică«, ci viaţă în înviere şi în putere.
Justificarea prin sângele Său rezolvă problema păcatelor noastre,
justificarea prin viaţa Sa de înviere merge mai departe şi rezolvă
problema păcatului (a păcatului în carne, nu a răului practicat de
noi, ci a eului nostru rău) în El, Cel mort şi înviat. De aceea în
Romani 6.4 „(6:4) Deci am fost înmormântaţi cu El prin botez, pentru moarte,
pentru ca, după cum Hristos a fost înviat dintre morţi prin gloria Tatălui, tot aşa şi noi
să umblăm în înnoirea vieţii.“ suntem solicitaţi »să umblăm în înnoirea
vieţii«. Aceasta se referă foarte sigur nu la umblarea noastră cu
Hristos, când vom fi în glorie, ci la umblarea noastră aici pe pământ.
Însă aceasta are ca premisă, că viaţa lui Hristos este acum a
noastră ca şi atunci când totul va fi desăvârşit. Nu este nimic altceva
decât viaţa veşnică. Şi aşa cum Hristos a înviat şi trăieşte pentru
Dumnezeu, tot aşa şi noi să ne ţinem morţi faţă de păcat, dar vii
pentru Dumnezeu în Hristos Isus.

Moartea şi învierea Sa au o aşa valoare, că Romani 7 poate spune,
că dacă noi am fi evreu din evrei, am fost »făcuţi morţi faţă de lege,
prin trupul lui Hristos, ca să fim ai Altuia, care a fost înviat dintre
morţi, ca să aducem rod lui Dumnezeu« - un rezultat, care fără viaţă,
fără viaţa veşnică nu ar fi posibil.

24



Tot aşa spune Romani 8.2 „(8:2) Pentru că legea Duhului de viaţă în Hristos
Isus m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.“, că legea (nu a lui Moise, ci a)
»Duhului de viaţă în Hristos« (compară cu Ioan 20.22 „(20:22) Şi,
spunând aceasta, a suflat asupra lor şi ·le-a spus: „Primiţi Duh Sfânt!“ ) m-a
eliberat de legea păcatului şi a morţii. Este viaţa Sa de înviere
dăruită nouă, forma în care El dă fiecărui credincios viaţa veşnică.
Conlucrarea Duhului Sfânt în această viaţă este accentuată clar, şi
prin aceasta, ceea ce este acum este clar diferenţiat de
desăvârşirea lucrării Sale, când trupul va fi adus la viaţă (Romani
8.10,11 „(8:10) Dar, dacă Hristos este în voi, trupul este muritor din cauza păcatului,
dar duhul este viaţă, datorită dreptăţii. (8:11) Dar, dacă Duhul Celui care L-a înviat pe
Isus dintre morţi locuieşte în voi, Cel care L-a înviat pe Hristos dintre morţi va face vii
şi trupurile voastre muritoare, datorită Duhului Său care locuieşte în voi.“).

În prima epistolă către Corinteni

În 1 Corinteni 9 şi 1 Corinteni 10 este scris spre atenţionarea
noastră despre pericolul puterii fără viaţă. Tema străbate chiar
întreaga epistolă. În epistola a doua aceasta devine mai clar (2
Corinteni 2.16; 3.6 „(2:16) unora, un parfum de moarte pentru moarte; iar altora,
un parfum de viaţă pentru viaţă; şi cine este suficient pentru acestea?“ „(3:6) care ne-a
şi făcut capabili, ca slujitori ai unui nou legământ; nu ai literei, ci aiDuhului; pentru că
litera omoară, dar Duhul dă viaţă.“ ). După aceea suntem solicitaţi în 2
Corinteni 4.10,11 „(4:10) purtând întotdeauna în trup omorârea lui Isus, pentru ca
şi viaţa lui Isus să fie arătată în trupul nostru; (4:11) pentru că noi, cei care trăim,
întotdeauna suntem daţi morţii datorită lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să fie
arătată în carnea noastră cea muritoare,“ , să purtăm »întotdeauna în trup
omorârea lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să fie arătată în trupul
nostru; pentru că noi, cei care trăim, întotdeauna suntem daţi morţii
datorită lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să fie arătată în carnea
noastră cea muritoare.« Se poate exprima mai clar, că credinciosul
are deja acum viaţa Sa, viaţa veşnică, chiar dacă trupul nostru este
încă muritor şi aşteaptă »învierea« (nu numai „prin”, ci) cu Isus (2
Corinteni 4.14 „(4:14) ştiind că Cel care L-a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe
noi cu Isus şi ne va înfăţişa împreună cu voi.“ )? Acest triumf este asupra
morţii (»ceea ce este muritor va fi înghiţit de viaţă«; 2 Corinteni 5.4
„(5:4) Pentru că, în adevăr, noi, care suntem în cort, gemem împovăraţi, pentru că nu
dorim să fim dezbrăcaţi, ci îmbrăcaţi, pentru ca ceea ce este muritor să fie înghiţit de
viaţă.“). Şi la ce viaţă se referă 2 Corinteni 5.15 „(5:15) şi El a murit pentru
toţi, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel care
pentru ei a murit şi a înviat.“ în aceia »care trăiesc«, în contrast cu
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aceasta, că »toţi au murit«? Nu este aceasta viaţa veşnică şi viaţă
din belşug? Şi nu este ea aici şi acum? »De aceea, dacă cineva
este în Hristos, este o creaţie nouă«. Ce ar putea fi mai clar?
Trebuie să fi deja împietrit, ca să tăgăduieşti, că aceasta se referă
la timpul actual, numai pentru că împlinirea desăvârşită va avea loc
abia la venirea lui Hristos; sau să tăgăduieşti că noi »avem această
comoară« (2 Corinteni 4.7 „(4:7) Dar avem comoara aceasta în vase de lut,
pentru ca măreţia puterii să fie de la Dumnezeu, şinu de la noi:“ ), numai pentru
faptul că ea este »în vase de lut«.

În epistola către Galateni

Epistola către Galateni nu vorbeşte o altă limbă. În ce fel a fost
revelat Fiul lui Dumnezeu în Saul din Tars, atunci când el a fost
chemat (Galateni 1.16), dacă nu ca viaţă – Hristos viaţa noastră?
Tot aşa spune apostolul în Galateni 2.20: »Nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine; şi ceea ce trăiesc acum în carne, trăiesc
prin credinţă, aceea în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat
pe Sine Însuşi pentru mine.« Se poate îndoi vreun credincios, că
această viaţă este viaţa veşnică? În Galateni 5.25 se spune: »Dacă
trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.« Poate cineva să fie aşa
de îndrăzneţ să despartă aceasta de Hristos sau să tăgăduiască, că
viaţă veşnică este astăzi?

În epistola către Efeseni

În epistola către Efeseni suntem văzuţi ca aceia care sunt
binecuvântaţi cu tot felul de binecuvântări spirituale în locurile
cereşti în Hristos. Nu avem noi acum o natură nouă, sfântă şi fără
cusur în dragoste, corespunzând planului lui Dumnezeu (Efeseni
1.4-5 „(1:4) după cum ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi
şi fără pată înaintea Lui, în dragoste; (1:5) El ne-a rânduit dinainte pentru înfiere,
pentru Sine, prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,“)? Hotărârea mai
dinainte a înfierii sau adoptării este ea exclusiv viitoare? Poate
exista vreuna din ele fără viaţa veşnică? Capitolul 2 respinge
categoric astfel de gânduri şi vesteşte, că Dumnezeu, care este
bogat în îndurare, din pricina multei Sale dragoste faţă de noi, pe
noi, care eram morţi în păcate şi greşeli, ne-a adus la viaţă – cu
Hristos – şi ne-a înviat împreună cu El şi ne-a aşezat în locurile
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cereşti în Hristos (Efeseni 2.6 „(2:6) şi ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat
împreună în cele cereşti, în Hristos Isus,“ ). De ce poate fi această viaţă
depăşită? Este clar un privilegiu actual, despre care nu se poate
spune nici despre credincioşii din Vechiul Testament şi nici despre
credincioşii din Împărăţia de o mie de ani că îl au. Este viaţă
veşnică, dar chiar mai mult. Este adevărul paulinic, care i-a fost dat
prin inspiraţia Duhului lui Hristos, nu numai despre a da viaţă,
despre care vorbeşte Ioan ca despre o realitate care aparţine în
totalitate timpului actual, ci despre Hristos, înviat dintre morţi, şi
despre credincios, care a fost făcut deja viu şi înviat împreună cu El
şi aşezat în El – aşa cum ştim din alte locuri – şi care aşteaptă să
şadă împreună cu El, când va fi transformat la venirea Sa.

»Un om nou« (Efeseni 2.15 „(2:15) după ce a desfiinţat în carnea Sa vrăjmăşia,
legea poruncilor cuprinsă în rânduieli, pentru ca pe cei doi să-i creeze în Sine într-un
singur om nou, făcând pace;“) presupune existenţa vieţii şi a unei poziţii
privilegiate deja astăzi. Acelaşi lucru este valabil pentru locuirea lui
Hristos prin credinţă în inimile noastre şi pentru priceperea spirituală
şi pentru cunoaşterea dragostei Sale, care întrece orice cunoştinţă
(Efeseni 3). Acelaşi lucru este valabil şi pentru solicitarea de a
umbla corespunzător acestei chemări minunate a lui Dumnezeu
(Efeseni 4), nu numai de unul singur, ci şi în comun, prin aceea că
ne-am îmbrăcat cu omul nou şi ne-am dezbrăcat de omul vechi.
Acelaşi lucru este valabil în Efeseni 5, când noi ca şi copii preaiubiţi
trebuie să fim imitatori ai lui Dumnezeu şi să umblăm în dragoste,
aşa cum Hristos ne-a iubit, şi ca şi copii ai luminii şi nu ca nişte
neînţelepţi, ci ca înţelepţi, înţelegând care este voia Domnului – la
toate acestea viaţa este premisa.

În epistola către Filipeni

Filipenilor le scrie Pavel despre practica creştină. »Pentru mine a
trăi este Hristos şi a muri este un câştig« (Filipeni 1.21 „(1:21) Pentru că
pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri, câştig.“). Cum să fie viaţa pentru noi
Hristos, fără să ai pe Hristos ca viaţă a noastră – şi aceasta
incontestabil ca viaţă veşnică? Aşa după cum credinţa în El era
mijlocul pentru aceasta, tot aşa umplerea lor cu roada neprihănirii
(Filipeni 1.11 „(1:11) umpluţi de rodul dreptăţii, care este prin Isus Hristos, spre
gloria şi lauda lui Dumnezeu.“) şi suferinţa lor pentru El (Filipeni 1.29 „(1:29)
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pentru că vouă vi s-a dat har, cu privire la Hristos, nu numai să credeţi în El, ci să şi
suferiţi pentru El,“) nu puteau să fie fără realitatea existentă. Să predici
pe Hristos din duh de invidie şi ceartă se poate face uşor fără viaţă,
dar fără viaţă nu se poate prezenta Cuvântul fără a fi în starea de
copii ai lui Dumnezeu fără cusur şi curaţi sau prin lepădare de sine
să glorifici pe Hristos sau să înveţi să te mulţumeşti cu ce ai.

În epistola către Coloseni

În epistola către Coloseni viaţa în Hristos este pretutindeni nu la
suprafaţă. Pavel nu a încetat să se roage, ca noi să umblăm în chip
vrednic de Domnul, în toate plăcuţi, aducând roadă şi crescând;
foarte sigur nu fără viaţă. De aceea şi mulţumirea adusă Tatălui,
care ne-a făcut capabili pentru moştenirea sfinţilor în lumină
(Coloseni 1). Însă în capitolul 2 devine şi mai clar. Cum să umble ei
în Hristos, pe care L-au primit deja, fără să aibă viaţa în Hristos? Pe
când noi eram morţi în greşelile noastre şi în firea noastră
necircumcisă, Dumnezeu ne-a adus la viaţă cu Hristos, prin aceea
că El a iertat toate greşelile noastre şi ne-a înviat împreună cu El.
Aceasta înseamnă nu numai viaţa veşnică, ci înseamnă să ai viaţa
Sa, în forma cea mai înaltă şi în legătura cea mai strânsă cu El. Aşa
se spune şi în capitolul 3, că ei, ca unii care au înviat împreună cu
Hristos, să caute ce este sus, şi să nu se gândească la ceea ce este
pe pământ. »Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu
Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viaţa voastră,
atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.« Dar tot aşa El
este deja acum viaţa noastră, chiar dacă nu este aşa de deplin cum
va fi atunci.

În restul scrisorilor paulinice

Nu este necesar să căutăm dovezi asemănătoare în scrisorile către
Tesaloniceni, Evrei şi în cele adresate lui Timotei, Tit şi Filimon.
Pretutindeni este premisa, că toţi posedă viaţa veşnică, cu excepţia
mărturisitorilor de formă. Nu vrem să forţăm solicitarea din 1 Timotei
6.12: »Apucă viaţa veşnică«, sau în versetul 19: »adevărata viaţă«,
în contrast cu lucrurile care sunt aşa de ispititoare pentru carne. Aici
înaintea privirii stă finalul minunat. Dar aceia, care nu au pe Hristos
ca viaţă a lor, vor obosi în facerea binelui, ei sunt morţi, în timp ce
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trăiesc. Însă 2 Timotei 1.1 „(1:1) Pavel, apostol al lui Hristos Isus prin voia lui
Dumnezeu, potrivit promisiunii vieţii care este în Hristos Isus,“ se pare că se
aseamănă cu felul de prezentare al lui Ioan referitor la viaţa în
Hristos, care a fost adusă acum la lumină prin Evanghelie. Şi la
compararea cu Tit 1.2 „(1:2) în speranţa vieţii eterne pe care Dumnezeu, care nu
poate să mintă, a promis-o mai înainte de timpurile veacurilor;“ şi Tit 3.7 „(3:7)

pentru ca, îndreptăţiţi prin harul Său, să devenim moştenitori ai vieţii eterne potrivit
speranţei.“ vedem diferenţa între speranţa creştină şi speranţa
iudaică.

Tradus de la: Das ewige Leben (4) In den paulinischen Briefen

Extras din cartea „F.E.R. Heterodox on Life Eternal“ de William Kelly

Traducere: Ion Simionescu
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Viaţa veşnică în restul epistolelor NT
Locuri biblice: Iacov 1.18; 2.18 „(1:18) El, potrivit voii Sale, ne-a născut prin
Cuvântul adevărului, ca să fim ca cele dintâi roade ale făpturilor Sale.“ „(2:18) Dar va
spune cineva: „Tu ai credinţă şi eu am fapte“. „Arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu
îţi voi arăta, din faptele mele, credinţa mea“.“; 1 Petru 1.3 „(1:3) Binecuvântat fie
Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după marea Sa îndurare, ne-
a născut din nou pentru o speranţă vie, prin învierea lui Isus Hristos dintre morţi,“; 2
Petru 1.3,4; 2.20-22 „(1:3) După cum puterea Sa divină ne-a dat toate cele
privitoare la viaţă şi evlavie, prin cunoştinţa Celui care ne-a chemat prin glorie şi
virtute, (1:4) prin care ne-a dat promisiunile cele mai mari şi preţioase, ca prin acestea
să vă faceţi părtaşi naturii divine, după ce aţi scăpat de stricăciunea care este în
lume prin poftă.“ „(2:20) Pentru că, dacă, după ce au scăpat de necurăţiile lumii, prin
cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului Isus Hristos, încurcându-se din nou, sunt învinşi
de acestea, starea lor din urmă este mai rea decât cea dintâi. (2:21) Pentru că ar fi fost
mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptăţii, decât, după ce au cunoscut-o, să
se întoarcă de la porunca sfântă dată lor. (2:22) Dar li s-a întâmplat după proverbul
adevărat: „Câinele s-a întors la vărsătura lui, iar scroafa spălată, la tăvălirea în
noroi“.“; Iuda 17-21 „(1:17) Dar voi, preaiubiţilor, amintiţi-vă cuvintele rostite mai
înainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos, (1:18) cum vă spuneau că, la sfârşitul
timpului, vor fi batjocoritori, umblând după poftele lor neevlavioase. (1:19) Aceştia sunt
cei care se despart, oameni naturali, neavând Duh. (1:20) Dar voi, preaiubiţilor, zidindu-
vă pe credinţa voastră preasfântă, rugându-vă prin Duhul Sfânt, (1:21) păstraţi-vă în
dragostea lui Dumnezeu, aşteptând îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru
viaţă eternă.“

În epistola lui Iacov

Epistola lui Iuda se adresează »celor douăsprezece seminţii care
sunt împrăştiate«, şi reia tema »Cuvântului de la început despre
Hristos« (Evrei 6.1 „(6:1) De aceea, lăsând cuvântul începutului lui Hristos, să
mergem spre maturitate, neaşezând din nou o temelie a pocăinţei de fapte moarte şi
a credinţei în Dumnezeu,“). Ea insistă nu numai cu privire la mântuire, ci
şi la viaţă, dăruită de Tatăl luminilor, care ne-a născut potrivit voii
Sale prin Cuvântul adevărului. Nimic altceva nu Îl satisface în afara
acestei naturi noi. Nimeni nu poate arăta credinţa sa în altceva
decât prin faptele sale (capitolul 2). Credinţa, care nu are fapte
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corespunzătoare, este fără rod şi moartă. »Orice om să fie grabnic
la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie« (Iacov 1.19 „(1:19)

Aşa că, preaiubiţii mei fraţi, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, încet
la mânie;“). Cuvântul dă viaţă, prin aceea că El prezintă sufletului pe
Hristos, şi prin rămânerea în Hristos urmează roada; căci viaţa nouă
trăieşte prin dependenţa de El. Această epistolă priveşte partea
practică şi dreaptă, judecă pe baza unei legi a libertăţii concordanţa
între căile, cuvintele şi inimile noastre, caracterizează prietenia cu
lumea ca vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, cerând răbdare până la
venirea Domnului.

În epistolele lui Petru

Viaţa din belşug este prezentată ca parte actuală a creştinilor iudei,
cărora Petru le adresează prima sa scrisoare. »Binecuvântat să fie
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după
îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus
Hristos din morţi…«, şi aşa mai departe. La sfârşit ca şi la început
este arătată clar viaţa nouă a harului şi adevărului, şi aşa cum noi
am fost născuţi prin Cuvântul lui Dumnezeu, tot aşa suntem şi
hrăniţi (capitolul 2). Bărbaţii şi femeile dintre ei sunt îndemnaţi ca
împreună-moştenitori ai harului vieţii. Dacă ei nu ar avea viaţa deja
acum, ei nu ar putea să locuiască împreună nici măcar un ceas sau
un moment.

Scrisoarea a doua adresată aceloraşi destinatari consolidează
aceleaşi gânduri în 2 Petru 1.3,4 „(1:3) După cum puterea Sa divină ne-a dat
toate cele privitoare la viaţă şi evlavie, prin cunoştinţa Celui care ne-a chemat prin
glorie şi virtute, (1:4) prin care ne-a dat promisiunile cele mai mari şi preţioase, ca prin
acestea să vă faceţi părtaşi naturii divine, după ce aţi scăpat de stricăciunea care
este în lume prin poftă.“ şi confirmă posesiunea unei naturi divine şi nu
numai o schimbare morală. La cine nu este mai mult decât aceasta,
aceluia îi este prezentată pierzarea totală, prin aceea că se întoarce
înapoi la lucrurile de care a fugit. Numai viaţa veşnică rămâne. Altfel
este totdeauna numai un câine sau o scroafă spălată – ei nu au fost
niciodată născuţi din Dumnezeu.

În epistola lui Iuda
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Iuda se referă mai mult la decăderea îngrozitoare decât la
fărădelegea, pe care Petru o stigmatizează, chiar dacă ambele pot fi
prezente în aceeaşi persoană. Însă el scrie fără îngrădire la »cei
chemaţi, care sunt iubiţi de Dumnezeu Tatăl, şi păstraţi pentru Isus
Hristos«, având în vedere creştinătatea decăzută şi judecata
Domnului asupra păcătoşilor, când El va veni în mijlocul miilor de
sfinţi ai Săi. Cei preaiubiţi trebuie deocamdată să se zidească pe
credinţa lor preasfântă, rugându-se în Duhul Sfânt, şi să se păstreze
pe ei înşişi în dragostea lui Dumnezeu, aşteptând îndurarea
Domnului nostru Isus Hristos spre viaţa veşnică. Fără îndoială aici
este vorba de „final”, dar nu a existat nici un început al harului, fără
să se creadă în El şi în Numele Lui şi să primeşti viaţa, pentru ca în
ultimul timp al batjocoritorilor, care umblă după poftele lor
păcătoase, să umble după voia lui Dumnezeu.

Tradus de la: Das ewige Leben (5) In den übrigen Briefen

Extras din cartea „F.E.R. Heterodox on Life Eternal“ de William Kelly

Traducere: Ion Simionescu
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