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Viaţa Veşnică – care a fost văzută
Textul de bază: 1 Ioan 4:1-15
„Ce era dela 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, pentrucă
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 arătată.”- (1 Ioan
1:1-2)

Ioan, apostol şi ucenic a lui Isus
• Epistolă a lui Ioan, care vrea să ne spună foarte multe: nouă dar şi bisericii
noastre locale
• Epistola face parte din „Epistolele generale”. Petru, Iacov, Evrei, Iuda
• Curiozitatea acestor epistole este, că nu se cunoaşte destinatarul epistolei, ci
numai scriitorul
• Nu este menţionat nici numele bisericii careia i-a fost adresată
• Epistola a fost scrisă între sfârşitul anilor 80 şi începutul anilor 90, în primul
secol
• Motivul epistolei era apărarea unor idiologii greşite în bisericile nou înfiinţate
• În mai multe biserici existau învăţături false care deviau de la adevărata
învăţătură predicată şi învăţată de Apostoli
• Aceste învăţături au provocat nelinişte şi tulburări în bisericile locale
• Ioan întrebuinţează aici o nouă şi binecuvântată metodă de discuţie cu cei care
se află în această ispită

Ioan nu atacă învăţătura falsă, ci subliniază învăţătura adevărată
• Ioan nu explică ce este fals, ci subliniază adevărul credinţei în Isus Cristos
• Dacă vrei să descoperi, care monedă este falsă, trebuie să cunoşti întâi semnele
caracteristice unei monede bune
• Aşa a făcut şi Ioan. A subliniat şi a explicat baza credinţei în Isus Cristos
• El nici nu a încercat să explice toate posibilităţile de contrazicere

Viaţa veşnică a fost prezentă în mijlocul nostru
Ioan a văzut cu ochii lui pe Isus Cristos
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• Astfel Ioan a fost martor adevărat, a văzut pe Isus pe acest pământ
• “Ceeace a fost dela începutul veacurilor şi ce v-a fi în veşnice”, a putul să
vade, să audă, să pipăe şi să vorbească cu El
• Adică: A văzut “pe cel care vine din vecie şi va fi în vecie” cu ochii lui
• Ioan poate să mărturisească această realitate istorică
• Ioan vorbeste la plural “Noi am văzut”
• Deodată aceste evenimente din Ierusalim au devenit o realitate, documentată
de mulţi martori
Ioan 1:14

•
•
•
•

Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr.
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din
Tatăl.
Apostolii fac ceea ce le-a fost spus de Domnul: au propovăduit Vestea Bună
Ei au mărturisit, că « Slava din Cer » a locuit în mijlocul lor
O realitate, pe care au putut s-o vadă, s-o atingă şi s-o audă
Şi Isus i-a calificat ca Apostoli, pentru-că au fost martorii aleşi de El
Faptele Apostolilor 1:8a

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi
veţi fi martori
• Ioan este numai unul dintre martori
• Acest Isus din Nazaret a putut fi văzut şi atins şi de ceilalţi Apostoli

Isus Cristos este Viaţa Veșnică în persoană, în mijocul nostru
Isus Cristos care a venit în această lume – pentru noi
Această convingere nu a fost predicată de toate Bisericile de atunci
Şi astăzi mai sunt astfel de convingeri în bisericile noastre
Ioan sublinează astfel fundamentul Credinţei noastre “Isus Cristos”
El nu este o inspiraţie personală sau o viziune spirituală
Salvarea noastra este o realitate venită nu din interiorul omului ci venită din
afară, prin Isus Cristos
• Prioritatea nu o are astfel simţul nostru ci Persoana Isus din Nazaret
• Prin predicarea acestui adevăr, omul este confruntat şi chemat la o decizie,
• şi nu simţurile sau sentimentale noastre spirituale sunt hotărâtoare

•
•
•
•
•

Prin aceasta, Apostolul Ioan se distanţează de ideea că salvarea vine
printr-un simţ spiritual din înăuntrul omului, bazat pe o experienţă
proprie cu Isus Cristos
• Ioan vorbeşte în versetele citite, de o viaţă veşnică nu cum o înţelegem noi
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• Cuvântul „veşnic” nu este întrebuinţat ca o unitate de timp
• Ci ca o unitate de calitate
2 Tesalonicieni 1.19

Ei vor avea ca pedeapsă o perzare veşnică, dela faţa Domnului şi dela
slava puterii Lui,
Ioan 5:28-29

Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentrucă vine ceasul când toţi cei din
morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Ceice au făcut
binele, vor învia pentru viaţă; iar ceice au făcut răul, vor învia pentru
judecată.
• Întrebarea este numai: ai tu pe acest Isus ca Mântuitor?
• Dacă nu ai pe Isus ca Domn, poţi să te simţi încă foarte sănătos, dar
• Faţă de Dumnezeul Veşnic eşti mort
1 Ioan 5:12

Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa

Viaţa veşnică v-a fi propovăduită
• Propovăduirea Cuvântului Veşnic nu este numai o sarcină a celor din frunte
• Ioan mărturiseşte acest adevăr, pentr-că L-a văzut pe Isus Cristos
• Dar Isus promite celor care-L urmează o mare putere de mărturie:
Ioan 7:38

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice
Scriptura.
• Noi nu putem susţine că L-am văzut pe acest Isus
• Din cauza aceasta nu putem fi martori celor întâmplate atunci
• Din cauza aceasta scrie Apostolul Petru:
1 Petru 1:8

•
•
•
•
•
•
•
•

Pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă
bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,
Dar pe ce se bazează atunci mărturia noastră, dacă nu L-am văzut ?
Pe cele petrecute cu Domnul şi Mântuitorul nostru?
Dar dacă mărturiseşte altul de o întâmplare petrecută, dar fără Isus, credem?
E susținerea unui om despre un eveniment la care n-am fost martori (ma
gândesc ca asta ați vrut sa spuneți)
Credinţa noastră nu se bazează pe experienţele noastre personale
Ci pe cele bazate de Apostolii, care erau martorii acestor evenimente
Aşa cum în Vechiul Testament poporul ales era îndemnat să creadă pe profeţi
Aşa şi noi suntem îndemnaţi să credem pe martorii din Noul Testament
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2 Petru 3:2

Ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii
prooroci, şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin
apostolii voştri.
• Despre prima Biserică din Ierusalim putem citi:
Faptele Apostolilor 2:42

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea
pâinii, şi în rugăciuni.
• Interesant este aici, că nu scrie ca să rămână în Învăţătura lui Isus, ci a
Apostolilor
• Motivul era, că, mărturia Apostolilor este aceea cu cea a lui Isus
• Gândul acesta îl subliniază şi scriitorul Epistolei către Evrei:
Evrei 2:3

Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare,
care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au
auzit-o,
• Aici se documentează, că credinţa noastră nu se bazează pe întâmplările
personale cu Domnul nostru, ci pe mărturia Apostolilor, care erau martori
Galateni 1:8-9

Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă
propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am
propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă
vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi
primit-o, să fie anatema!
2 Ioan 9

Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe
Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.
• Apostolul Pavel simte nevoia să avertizeze biserica de această primejdie
2 Tesaloniceni 3:14

Şi dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l,
şi să n-aveţi nici un fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine.

Pentru noi nu există o altă propovăduire decât aceea a Apostolilor
bazată pe cele învăţate de Domnul nostru Isus Cristos:
1 Corinteni 3:11

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care
este Isus Cristos.
Amin
a4ro02v1

© „Cu Evanghelia pe drum”, de Manfred Folk

