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17 Martie 1985, de John Piper 

Tema: Învățătura falsă 

Seria: Să umblăm în lumină: 1 Ioan 

 

 

Ce ați auzit de la început aceea să rămână în voi 
 

 

1 Ioan 2:18-27: „Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să 

vină Anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul 

de pe urmă. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre 

ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri. Dar voi aţi 

primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru.V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, 

ci pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr.Cine este mincinosul, dacă nu 

cel ce tăgăduieşte că Isus este Cristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe 

Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl. Ce aţi 

auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi 

rămâne în Fiul şi în Tatăl. Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică. V-am 

scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care aţi 

primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă 

învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a 

învăţat ea.” 

 

Nu de mult am primit în cutia poștală un pachet de la Biserica Unificării – adepții lui 

Moon.
1
 Conținea 3 casete video, o copie a cărții „Divine Principle”

2
 și un mesaj al domnului Moon 

din închisoare datat în 1985. Stăruiau să fie ascultați într-un mod corect.  

 

Mesajul lui Sun Moon 

 

Iată câteva citate luate din paginile 122-144 ale mesajului lui Sun Moon din închisoare. 

 

Voi face o declarație îndrăzneață. Isus nu a venit ca să moară. Isus a fost omorât... Răstignirea pe cruce a lui 

Isus a fost rezultatul necredinței oamenilor. Cea mai extraordinară și distructivă lipsă de credință s-a găsit la 

Ioan (Botezătorul). Aceasta înseamnă că Isus nu a venit ca să moară pe cruce... 

Dacă Isus a venit să moară pe cruce, nu avea nevoie de un om care să Îl predea? Știți că Iuda Iscarioteanul este 

ucenicul care L-a trădat pe Isus. Dacă Isus împlinea planul lui Dumnezeu prin moartea Sa pe cruce, atunci Iuda 

ar trebui să fie onorat ca fiind omul care a făcut posibilă crucificarea. Iuda ar fi împlinit voia lui Dumnezeu. 

Dar Isus i-a spus lui Iuda: „Fiul omului, negreşit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul 

acela prin care este vândut Fiul omului!” (Marcu 14:21) ... Mai mult, dacă Dumnezeu ar fi vrut ca Fiul Lui să 

fie răstignit, nu ar fi avut nevoie de 4000 de ani pentru a pregăti oamenii potriviți... 

                                                           
1
 N. tr. : Sun Myung Moon (1920-2012) a fost fondatorul Bisericii Unificării. Moon susține că la vârsta de 16 ani a avut 

o vedenie în care Isus Cristos Însuși l-a anunțat că a fost ales de Dumnezeu pentru a duce la capăt restaurarea Împărăției 

lui Dumnezeu pe pământ. Ulterior, el pretinde că a primit și alte revelații, însă nu le-a făcut publice până în 1946. 
2
 N. tr. : Cartea lui Moon, „Divine Principle”, contrazice adevărul biblic deoarece respinge principalele doctrine creștine 

ca mântuirea doar prin credință, divinitatea lui Cristos, nașterea lui Isus dintr-o fecioară, necesitatea crucificării lui Isus, 

învierea literalmente a lui Isus, revenirea literalmente a lui Isus și susține că Isus a fost căsătorit.  
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Mulți oameni ar întreba acum: „Cum rămâne cu profețiile Vechiului Testament cu privire la moartea lui Isus 

pe cruce?” ... Trebuie să știm că există două aspecte ale profețiilor din Biblie. Un grup profețește moartea și 

învierea lui Isus; ceilalți, precum Isaia, capitolele 9,11 și 60 profețesc lucrarea minunată a lui Isus când 

oamenii Îl acceptă ca Fiul lui Dumnezeu... 

De ce Dumnezeu a profețit atunci în Biblie în două moduri contradictorii? ... Dumnezeu nu a știut cum vor 

răspunde oamenii față de Mesia. Nu a avut de ales decât să prevadă două rezultate contradictorii – profeție 

dublă, fiecare posibilitate depinzând de faptele oamenilor... 

Găsim în Biblie încă o dată o profeție dublă în ce privește venirea Domnului a doua oară. Apocalipsa 1:7 în 

mod cert profețește venirea Domnului pe nori. Totuși 1 Tesaloniceni 5:2 afirmă : „Pentru că voi înşivă ştiţi 

foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.” Există așadar două profeții opuse... 

Doar vă dezvălui ceea ce știu că este adevărul ... Domnul nu poate apărea în acel chip supranatural ... Ca om 

trebuie să se înalțe din fundul suferinței umane. El trebuie să vină la cel mai nenorocit popor și să ridice 

statutul uman de pe poziția de sclav la poziția de slujitor, la poziția de copil înfiiat și la poziția de copil direct, 

punând Împărăția cerurilor cu totul aici pe pământ. Aceasta este misiunea lui Mesia ... 

Dumnezeu are nevoie să găsească Adamul perfect, un Adam care în loc să-L trădeze pe Dumnezeu, devine una 

cu Dumnezeu. Și acel Adam trebuie să restaureze mireasa lui în locul Evei. Un Adam perfect și o Eva perfectă, 

uniți, vor fi capabili să-L biruiască pe Satan și să-l înlăture din lume. În acest fel, primii strămoși neprihăniți ai 

omenirii vor începe o nouă istorie.   

Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Anticrist, să ştiţi că acum s-au 

ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. 

 

Cât de ușor este să rătăcești 

 

Ce mă frapează atunci când citesc aceste tăgăduiri directe ale creștinismului istoric biblic 

(moartea ispășitoare a lui Isus pentru păcatele noastre, omnisciența și suveranitatea lui Dumnezeu, a 

doua venire a Domnului în glorie) – ce mă frapează este ușurința cu care mulți se rătăcesc. Aceasta 

se explică prin două lucruri: o lipsă de sprijinire pe Cuvântul lui Dumnezeu și o lipsă de viață în 

Duhul Sfânt. Sau, să mă exprim altfel, atunci când oamenii nu au nicio profunzime teologică și 

nicio experiență arzătoare cu Duhul Sfânt, sunt o pradă ușoară pentru amăgitori sau pentru anticrist. 

1 Ioan 2:18-27 este scris pentru o situație ca a noastră și cele două lucruri pe care Ioan le 

urmărește sunt o adâncire mai puternică în Cuvântul lui Dumnezeu și o experiență mai profundă a 

Duhului Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt sunt singura noastră speranță pentru 

statornicie într-o lume plină de anticriști. 

 

Trei afirmații 

 

De aceea, din tot ce se poate spune din acest text, cred că trebuie să ne concentrăm asupra a 

trei lucruri: 

1. Suntem în ceasul de pe urmă al amăgirii. 

2. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt ne apără de rătăcire și ne conduc spre 

viața veșnică. 

3. De aceea ar trebui să lăsăm Cuvântul să rămână în noi și noi ar trebui să 

rămânem în Duhul. 
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1. Suntem în ceasul de pe urmă al amăgirii. 

Versetul 18 începe :„ Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă.” Aceasta a fost acum 2000 de 

ani. Dar mesajul Noului Testament este că atunci când Cristos a venit, noi am pășit în „zilele din 

urmă” și nimeni în afară de Dumnezeu nu știe cât de mult vor dura. 

 

Zilele din urmă 

 Faptele Apostolilor 2:16-17 : „Aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul 

Ioel: ‹‹În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură. 

Feciorii voștri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor vedea vedenii, iar bătrânii 

voştri vor visa vise!››” 

 1 Corinteni 10:11: „Aceste lucruri (Vechiul Testament) li s-au întâmplat ca să 

ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit 

sfârşiturile veacurilor.” 

 Evrei 1:1-2: „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în 

multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe 

care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.” 

 1 Petru 1:20: „El (Hristos) a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi 

a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi.” 

Influența din ce în ce mai mare a duhului anticristului 

 

Din aceste texte, caracteristica principală a ceasului din urmă este că Fiul Omului a venit și 

Duhul Sfânt este revărsat într-o nouă măsură. Dar Ioan atrage atenția asupra unei alte caracteristici a 

vremurilor din urmă: „ Şi, după cum aţi auzit că are să vină Anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat 

mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.” Ceasul de pe urmă reprezintă 

acele vremuri în care duhul anticristului va fi din ce în ce mai activ. 

Ioan merge înapoi la cuvintele lui Isus din Matei 24:5,24: „Căci vor veni mulţi în Numele 

Meu, zicând: ‹‹Eu sunt Cristosul!›› şi vor înşela astfel pe mulţi…Căci se vor ridica cristoşi falşi şi 

profeţi falşi şi vor face semne mari şi minuni, pentru a-i înşela, dacă este posibil, chiar şi pe cei 

aleşi.” Deci Ioan a văzut semne ale zilelor din urmă nu doar în răspândirea victorioasă a 

Evangheliei prin puterea Duhului Sfânt, dar și în înmulțirea cristoșilor falși, a prorocilor mincinoși 

și a înșelătorilor în lume. Dacă Ioan a văzut aceasta ca un semn al sfârșitului, cu cât mai mult ar 

trebui noi să fim prudenți. De aceea spun că noi trăim în ceasul de pe urmă al amăgirii. 

Punctul de vedere al lui Ioan cu privire la vremurile din urmă pare să fie acela că există o 

singură venire a lui anticrist, dar că duhul anticristului este deja în lume și cauzează multe înfățișări 

inferioare și preliminare anticristului. Esența duhului anticristului este de a-L nega pe Isus ca fiind 

Cristosul sau de a respinge că Cristos a fost pe deplin om în Isus. Duhul anticristului face tot ce 

poate pentru a reduce puterea lui Cristos și a înlocui alte păreri sau alte persoane cu adevăratul Fiu 

întrupat al lui Dumnezeu. Să reflectăm la următoarele texte unde Ioan se referă la anticrist (acestea 

sunt singurele locuri din tot Noul Testament unde apare tema anticristului). 

 1 Ioan 2:18: „Copilaşilor, este ceasul de pe urmă! Şi după cum aţi auzit că 

are să vină Anticrist, să ştiţi că acum sunt mulţi anticrişti. Prin aceasta cunoaștem că este 

ceasul de pe urmă.” 
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 1 Ioan 4:3: „Și orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la 

Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume 

acum.” 

 2 Ioan 7: „Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc 

că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Anticristul!” 

 1 Ioan 2:22: „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este 

Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.” 

Ioan este foarte preocupat ca biserica să fie prudentă față de ceea ce el numește 

„mincinosul” sau „amăgitori”. Mulți dintre aceștia au ieșit în lume. Trăim într-o vreme în care 

Dumnezeu în suveranitatea Sa permite răspândirea amăgirii. În 5:19 Ioan spune: „Ştim că suntem 

din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.”  Acesta este primul punct: trăim în ceasul din 

urmă al amăgirii. 

 

2. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt ne apără de rătăcire și ne conduc spre viața 

veșnică.  

Probabil cel mai important lucru asupra căruia trebuie să ne concentrăm în acest pasaj 

complex este cum lucrează împreună Cuvântul și Duhul pentru a ne apăra de rătăcire. 

 

 Cunoașterea adevărului reprezintă darul Duhului 

 

În primul rând observăm că a cunoaște adevărul reprezintă un dar al Duhului Sfânt. 

Versetele 20-21: „Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru. V-am scris 

nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio minciună nu vine din 

adevăr.” 

Motivul pentru care spun că a cunoaște adevărul reprezintă un dar este deoarece depinde de 

ungere. Versetul 20: „Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru.” Sau 

versetul 27: „Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi 

trebuinţă să vă înveţe cineva.” Indiferent ce este această ungere, ea ne ajută să cunoaștem adevărul 

și, într-un fel, înlătură nevoia de învățători. 

Ungerea se referă probabil la venirea Duhului Sfânt în viețile noastre. Faptele Apostolilor 

10:38 spune că Isus a fost uns cu Duhul Sfânt. 1 Ioan 4:13 spune că Dumnezeu ne-a dat din Duhul 

Său. Așadar, ungerea la care se referă în versetele 20 și 27 este probabil revărsarea Duhului Sfânt în 

inimile noastre atunci când suntem născuți din nou. 

Deci, putem reveni și reformula versetul 20 cam așa: „Voi aveți în voi Duhul Sfânt de la 

Dumnezeu și așadar cunoașteți adevărul”. Și versetul 27 ar suna cam așa: „ Duhul Sfânt pe care L-

ați primit de la Dumnezeu locuiește în voi și atunci nu mai aveți nevie de cineva să vă învețe. 

Adică, nu aveți nevoie de acești proroci care merg înainte și pretind a adăuga noi informații despre 

Cristos pe lângă adevărul pe care l-ați auzit de la început.” 

Din aceste două versete este limpede că fără Duhul Sfânt noi nu am cunoaște adevărul. A 

cunoaște adevărul despre Cristos reprezintă un dar al Duhului Sfânt. 
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Cum ne oferă Duhul posibilitatea de a cunoaște adevărul  

 

Acum se pune întrebarea cum ne oferă Duhul posibilitatea de a cunoaște adevărul despre 

Cristos și astfel de a fi protejați de amăgirea anticristului. Este aproape sigur că anticriștii pretind a 

avea revelații din partea Duhului Sfânt atunci când oferă noua lor descoperire că Isus nu este cu 

adevărat Fiul lui Dumnezeu venit în trup omenesc. 

De aceea 4:1 avertizează biserica să nu dea crezare oricărui duh, ci „să cercetaţi duhurile, 

dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.”  Deci, anticriștii spun :    

„Chiar acum! Cunoștința este un dar al Duhului Sfânt. Iar noi avem Duhul și vă putem spune 

informații decisive pe care le-ați omis despre Cristos.” 

Aceasta pretinde Sun Moon. Este ceea ce face de fapt fiecare sectă sau cult. Pretinde o 

revelație specială inspirată pe lângă cea originală a apostolilor sau pretinde a avea profeți inspirați 

special care oferă interpretarea ascunsă a Bibliei. Deci, la ce se referă Ioan? Cum îi face ungerea 

Duhului pe sfinți capabili să cunoască adevărul și să-i apere de înșelăciune? 

Versetul 24 este cheia. El arată că adevărul pe care Duhul Sfânt ne ajută să-l cunoaștem este 

un adevăr care este adus în propovăduirea apostolilor. „Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână 

în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl.”  De 

două ori în acest verset Ioan subliniază că adevărul care trebuie să rămână în ei este adevărul care a 

venit la ei prin auzire la începutul umblării lor creștine: „ce aţi auzit de la început ... aţi auzit de la 

început!” Aceasta a fost propovăduirea apostolilor. 

Prin urmare, Ioan nu spune că ungerea Duhului ne permite să cunoaștem adevărul lui 

Cristos, oferindu-ne informații suplimentare pe lângă ceea ce ei au auzit de la început. Dimpotrivă, 

Ioan este atent să le spună ca au suficientă revelație în ceea ce au auzit de la început. El nu vrea ca 

ei să înceapă să caute ceva nou. Aduceți-vă aminte 2:7: „Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, 

ci o poruncă veche pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-

aţi auzit.” Cu alte cuvinte, Ioan se străduiește din greu să evite zicala că biserica are nevoie de o 

nouă revelație. Nu are nevoie de o nouă revelație. Are nevoie să lase învățătura originală a 

apostolilor despre Cristos să rămână în ei. 

 

Cuvântul testează duhul 

 

2 Ioan 9 avertizează asupra caracterului progresiv și nou al doctrinei despre Cristos: 

„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.” Așadar, opusul rămânerii în ceea ce ați auzit de la 

început este „să o luați înainte” spre noi revelații și cunoașteri speciale oferite de Mohamed, Charles 

Russell, Joseph Smith, Mary Baker Eddy, Jim Jones, Sun Moon și de un și mai mare curent de 

anticriști din acest ceas de pe urmă al amăgirii. 

Duhul Sfânt nu dezvoltă învățătura apostolică despre Cristos. Din contră, Cuvântul testează 

duhul. 1 Ioan 4:2 spune: „Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care 

mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu.” Duhul este de acord cu doctrina 

apostolică sau nu este Duhul lui Dumnezeu. De aceea respingem învățătura domnului Moon. Nu 

pentru că ne putem lăuda cu revelații diferite ale Duhului, ci pentru că pretenția lui nu se potrivește 

cu credința dată sfinților odată pentru totdeauna în învățătura apostolilor. 

Așadar, lucrarea Duhului Sfânt nu este să ne ducă dincolo de învățătura apostolilor. Ci, să 

ne ajute să acceptăm și să rămânem în acea învățătură. Ne ajută să creștem în înțelegerea acelei 
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învățături. Ne întărește puterea de a trăi acea învățătură. Ne crește încrederea în adevărul acelei 

învățături. Dar nu schimbă învățătura. Nu detaliază învățătura. 

 

Aceasta ne conduce la sfatul din încheiere și la cel de-al treilea punct: 

3.  De aceea ar trebui să lăsăm Cuvântul să rămână în noi și noi să rămânem în Duhul. 

În acest text lung există doar două imperative. Unul este în versetul 24: „Ce aţi auzit de la 

început, aceea să rămână în voi.” Iar celălalt este la sfârșitul versetului 27: „ După cum ungerea 

Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după 

cum v-a învăţat ea.” 

 

Cuvântul să rămână în voi! 

Rămâneți în Duhul! 

 

Ar putea fi de folos să ne amintim perechi de îndemnuri similare din epistolele lui Pavel: 

 Coloseni 3:16 : „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată 

înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu 

cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” 

 Efeseni 5:18-19: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 

Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 

duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.” 

„Cuvântul să locuiască în voi!” este cum ar zice Ioan: „ Cuvântul să rămână în voi!” 

„Fiți plini de Duh!” este cum ar zice Ioan: „Rămâneți în Duhul!” 

Aceasta va fi rugăciunea mea pentru voi cât timp eu și Noel vom sluji în Liberia și Camerun 

în următoarele șase săptămâni – să rămână în voi Cuvântul și voi să rămâneți în Duhul. Ca voi să 

iubiți Cuvântul și să continuați să veniți duminicile următoare pentru a vă închina în adevăr. Ca să 

fiți plini de ungerea lui Dumnezeu și să continuați să veniți duminică după duminică pentru a vă 

închina în Duh. Deoarece Domnul îi caută pe cei care I se închină în Duh și adevăr. 

Păziți-vă de înșelători și anticrist. Iubiți Cuvântul, trăiți Cuvântul, rugați-vă folosind 

Cuvântul, memorați Cuvântul. Și în fața fiecărei afirmații deschideți-vă larg pentru orice ar vrea 

Duhul să facă cu voi prin Cuvânt.  

„Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la 

început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: 

viaţa veşnică.” AMIN. 
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