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27 Ianuarie 1985, de John Piper 

Tema: Persoana lui Cristos 

Seria: Să umblăm în lumină: 1 Ioan 

 

 

Viața veșnică a fost arătată în Cristos 

 

1 Ioan 1:1-4 : „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 

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.” 

 

Singurele epistole din Noul Testament în care nu se menționează cine le-a scris sunt cele trei 

epistole ale lui Ioan și epistola către Evrei. Titlul epistolei din Bibliile noastre („Prima epistolă a lui 

Ioan”) a fost adăugat de biserică. Există însă trei motive întemeiate pentru care credem că apostolul 

Ioan a scris epistola. 

Trei argumente în favoarea paternității ioanine 

În primul rând, deoarece primii scriitori creștini acceptă că Ioan este autorul –  Irineu (decedat în 

200), Clement din Alexandria (decedat în 215) și Tertulian (decedat în 220). 

În al doilea rând, deoarece scriitorul se identifică pe sine ca un martor ocular al vieții lui Isus (1:1):   

„am văzut cu ochii noştri ... am privit şi am pipăit.” 

În al treilea rând, stilul și terminologia sunt aproape identice cu stilul și terminologia Evangheliei lui 

Ioan. 

La sfârșitul Evangheliei lui Ioan (21:24) ni se spune în mod clar că apostolul care a scris-o a fost 

„ucenicul preaiubit” –  adică ucenicul care a avut cea mai intimă relație de prietenie cu Isus, cel care 

la ultima cină s-a culcat pe pieptul lui Isus (13:23), cel căruia Isus i-a încredințat mama (19:26), cel 

care a alergat mai repede decât Petru spre mormântul gol (20:2-4). 

Dar ucenicului preaiubit nu i se menționează niciodată numele. Trebuia să fie unul din cei trei, 

Petru, Iacov sau Ioan. Petru nu poate fi deoarece se spune că a alergat mai repede decât el! Conform 

Faptele Apostolilor 12:1, Iacov a fost ucis de Irod după aproximativ zece ani de la moartea lui Isus.  

Deci o concluzie mai mult ca sigură este că ucenicul preaiubit și autorul evangheliei și al epistolelor 

este apostolul Ioan. 

De ce este importantă paternitatea ioanină 

Pe de o parte nu este importantă, deoarece autorul sub inspirația Duhului Sfânt nu ne-a spus numele 

său și în cele din urmă înțelesul cărții nu este condiționat de a ști cu exactitate cine a fost autorul ei. 
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Dar pe de altă parte este importantă, deoarece respingerea paternității lui Ioan aproape că 

întotdeauna merge mână în mână cu respingerea afirmației lui Ioan de a fi martor ocular al 

Domnului. De fapt niciun om care studiază nu spune: „Nu a fost Ioan. A fost un altul dintre cei 

doisprezece.” Toți știu că dacă autorul acestei epistole a fost suficient de aproape de Isus ca să-L 

atingă, atunci a fost Ioan.  Nu există alți candidați mai potriviți printre ucenicii acelor zile. 

Așadar, respingerea lui Ioan este de fapt întotdeauna o respingere a adevărului primului verset din 

epistolă: „Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre 

...”. Dacă nu a fost Ioan, nu a fost un martor ocular și integritatea autorului (care pretinde că a fost 

martor ocular) este pusă la îndoială de la început. 

Motivul pentru care încep cu aceste gânduri referitoare la paternitatea epistolei este pentru a 

sublinia ceea ce spune autorul la început: el a auzit, a văzut și L-a atins pe Fiul lui Dumnezeu. 

Vino la lumină! 

În ziua judecății Dumnezeu îi va întreba pe oamenii care au citit această scrisoare și nu au crezut 

mărturia ei: „De ce nu ai crezut mărturia slujitorului Meu Ioan?  S-a comportat ca un mincinos sau 

lunatic? Învățătura sa nu a fost consistentă în ea însăși? Mesajul epistolei sale a contrazis pe drept 

evenimente dovedite în istorie? Pătrunderea lui în inima ta și metodele lui Dumnezeu nu te-au ajutat 

să înțelegi realitatea? Mărturia lui nu s-a potrivit cu celelalte mărturii despre Fiul Meu? De ce nu ai 

crezut mărturia lui?” 

În acea zi a adevărului va fi un singur răspuns: „Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la 

lumină, ca să nu i se vădească faptele”(Ioan 3:20). Ne este greu să credem nu pentru că lipsesc 

mărturii drepte ale adevărului lui Cristos. Ci pentru că a crede înseamnă a fi frânt și a lăsa 

întunecimea inimii noastre să fie expusă luminii sfințeniei lui Dumnezeu. 

Pe măsură ce ne vom deschide în următoarele 21 de săptămâni acestei mărturii a lui Ioan, vă 

îndemn să nu vă închideți cămăruțele interioare ale păcatului din viața voastră, ci să veniți la lumină 

și să cugetați mult și adânc la faptul că în această epistolă avem de a face cu mesajul unuia care L-a 

văzut și L-a atins cu adevărat pe Domnul slavei. 

Cinci afirmații în Ioan 1:1-4  

Pentru a dezvălui înțelesul primelor patru versete, am încercat să așez într-o ordine logică cele cinci 

afirmații principale pe care le observ. 

1. Cristos, Viața noastră, a existat din veșnicie împreună cu Tatăl. 

2. Cristos, Viața noastră, a fost arătat în trup. 

3. Prin întruparea lui Cristos Ioan a obținut părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Isus Cristos. 

4. De aceea Ioan face din propovăduirea lui Cristos temelia părtășiei lui cu alți credincioși. 

5. Ioan tânjește după plinătatea bucuriei care vine atunci când alții împărtășesc plăcerea pe care 

o are el în părtășie cu Tatăl și Fiul. 
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Izvorul din care curge râul acestui text este Cristosul care n-a avut niciodată un început, ci a existat 

din veșnicie împreună cu Tatăl. Și oceanul spre care curge râul acestui text este bucuria părtășiei 

noastre unii cu alții și cu Tatăl și Fiul.  

Deci ceea ce aș dori să fac împreună cu voi în această dimineață este să ne plimbăm de-a lungul 

râului acestui text și să luăm un mic pahar în aceste cinci locuri. Scopul meu ar fi ca Dumnezeu să 

folosească apa Cuvântului Său ca să vă întărească încrederea în Cristos și să mărească dorința 

voastră pentru bucuria părtășiei Sale. 

 

1. Cristos, Viața noastră, a existat din veșnicie împreună cu Tatăl. 

Acest lucru reiese în special din versetul 2: „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 arătată.” 

Cristos este Viața noastră 

Mai întâi, observați că Cristos este numit pur și simplu „Viața”. „ Viaţa a fost arătată”. Hristos a 

fost Cel arătat. Hristos a apărut în chip omenesc. Dar după cum 1 Ioan 5:11-12 spune: „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.” Deci Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos este Viața noastră. Când avem 

părtășie cu El, avem parte de viață. 

Viața este veșnică 

În al doilea rând, remarcați că această viață este veșnică. „Viaţa a fost arătată ... şi vă vestim viaţa 

veşnică”. Acesta este cel mai bun comentariu pe prima expresie din versetul 1: „Ce era de la început 

...”. „De la început” înseamnă că Cristos, Viața noastră, a existat atunci când a început creația. El 

este veșnic. Nu are început. Nu va avea sfârșit. Nu este parte din creație. La început, El este sursa 

creației. Întreaga viață vine din El. El este izvorul, nu parte din râu. „La început era Cuvântul, şi 

Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate 

lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.”  (Ioan 1:1-3) 

Așadar, afirmația cea mai importantă a acestui text este că Cristos, Viața noastră, a existat din 

veșnicie împreună cu Tatăl. Tot restul curge de aici. Ar fi bine să medităm des și adânc la realitatea 

măreață că Cristos a existat din veșnicie fără să aibă început. 

2. Cristos, Viața noastră, a fost arătat în trup. 

Din nou versetul 2 ne spune lămurit acest lucru: „Viaţa a fost arătată”. Adică, Cristosul veșnic a 

devenit vizibil. A apărut. Și modul în care El a apărut este învederat în versetul 1: „ce am auzit, ce 

am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre ...” 

Piatra de încercare a întrupării 

Faptul că Ioan susține că a atins ceea ce era de la început și anume Viața veșnică arătată, 

demonstrează că este vorba despre întrupare. Cristosul veșnic, Cel care a fost cu Tatăl de la început 

și într-adevăr a fost Dumnezeu – Acest Cristos a apărut în carne.  A devenit om. 
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Aici este o mare piatră de încercare.  Oamenii s-au poticnit în ea din zilele lui Ioan până în zilele 

noastre (cf. Mitul Dumnezeului Întrupat). Ioan spune în a doua sa epistolă (versetul 7):  „Căci în 

lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată 

amăgitorul, iată Antihristul!” 

Mulți ar dori să creadă în Cristos dacă El ar rămâne doar o realitate spirituală. Dar atunci când 

predicăm că Cristos a devenit un om special într-un loc special dând porunci speciale și murind pe o 

cruce specială descoperind păcatele particulare ale vieților noastre particulare, atunci predicarea 

încetează sa mai fie acceptată de mulți. 

Când Dumnezeu devine om... 

Nu cred că misterul naturii divine și umane într-o singură persoană îi determină pe cei mai mulți 

oameni să se poticnească de doctrina întrupării. Piatra de poticnire este că dacă această doctrină este 

adevărată, atunci fiecare persoană din lume trebuie să se supună Acestui Iudeu special. Tot ce spune 

este lege. Tot ce a făcut este perfect.  Și particularitatea lucrării și a cuvântului Lui se revarsă în 

istorie sub forma unei cărți speciale inspirate (scrisă în limbile particulare greacă și ebraică) care 

pretinde o autoritate universală asupra oricărei alte cărți ce a fost scrisă vreodată. 

Aceasta este piatra de poticnire a întrupării  – când Dumnezeu devine om, El înlătură orice pretenție 

a omului de a fi Dumnezeu. Nu mai putem continua să ne facem treburile noastre; trebuie să facem 

ceea ce dorește Acest Iudeu să facem. Nu mai putem avea atitudinea de autosuficienți, deoarece 

Acest Iudeu spune că toți suntem îmbolnăviți de păcat și trebuie să venim la El pentru vindecare. 

Nu mai putem fi dependenți de înțelepciunea noastră ca să aflăm viața, deoarece Acest Iudeu care a 

trăit 30 de ani obscuri într-o țară mică din Orientul Mijlociu spune „Eu sunt Calea, Adevărul și 

Viața.” 

Când Dumnezeu devine om, omul încetează să fie măsura tuturor lucrurilor și Acest Om devine 

măsura tuturor lucrurilor. Aceasta este pur și simplu inadmisibil pentru inimile răzvrătite ale 

bărbaților și femeilor. Întruparea este încălcarea documentului drepturilor omului scris de Adam și 

Eva în grădina Edenului. Este totalitar! Este autoritar! Imperialism! Despotism! Uzurpare! 

Absolutism! Cine Se crede că este? 

Dumnezeu! 

Testul doctrinar al autenticității spirituale 

De aceea, doctrina despre întrupare a fost de la început o piatră de încercare a caracterului corect și 

a autenticității spirituale. 1 Ioan 4:2:  „Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh 

care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu.” 

Doar Duhul lui Dumnezeu poate distruge răzvrătirea noastră împotriva particularității autoritare a 

întrupării și ne poate stârni să ne supunem cu bucurie Acestui Iudeu ca stăpân absolut al nostru. Din 

acest motiv mărturisirea că Dumnezeu a venit în trup este testul doctrinar al lui Ioan pentru a vedea 

dacă suntem ai lui Dumnezeu. 

3. Prin întruparea lui Cristos Ioan a obținut părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos. 
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Ultima parte a versetului 3 spune: „Părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.” 

Părtășia (koinonia) este experiența personală de a lua parte la ceva important împreună cu alții. Este 

plăcerea de a fi într-un grup unde se vede cu aceiași ochi ceea ce este important cu adevărat. 

Înseamnă a avea aceleași valori și a răspunde cu același tip de afecțiune față de ceea ce contează cu 

adevărat. Este ceea ce face ca lucrarea mea împreună cu Tom, Steve, Dean și Char să fie una dintre 

marile plăceri ale vieții mele. Este ceea ce dă rădăcina, fibra și roada unei căsnicii creștine. 

Deci a spune că ai părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său înseamnă că ai ajuns să împărtășești valorile Lor. 

Crezi ceea ce cred Ei și iubești ceea ce iubesc Ei. Și astfel îți place să petreceți timp împreună. Îți 

place să Îi implici în tot ceea ce faci. Nutrești speranța de a petrece o veșnicie ca să-I cunoști mai 

bine. 

Părtășie prin Cuvânt și rugăciune 

Înseamnă la modul cel mai practic să ne aducem în minte în repetate rânduri porțiuni din Cuvântul 

lui Dumnezeu pe care le-am memorat; și pe măsură ce Domnul spune un cuvânt de avertizare sau o 

promisiune sau o călăuzire, ne rugăm pentru ajutorul Lui să răspundem așa cum trebuie; ne 

încredem în El pe măsură ce mergem cu El în lumină. El vine lângă tine prin Cuvântul Lui. Tu vii 

lângă El prin rugăciune. În puterea acestei părtășii tu faci voia Lui. Este cel mai frumos mod de a-ți 

trăi viața. 

Părtășie prin Cristos 

Ioan știe că Îi este dator lui Isus Cristos pentru darul acestei părtășii. Cristos a venit și S-a făcut pe 

Sine prieten al colectorilor de taxe și al păcătoșilor. El a oferit compania Sa oricui ar fi dorit să-și 

schimbe valorile și să vadă cu aceiași ochi ca ai Lui. Nu poți avea părtășie cu Isus dacă nu crezi în 

judecata Sa. Dar dacă crezi în Isus, nu ai părtășie doar cu El, ci și cu Dumnezeu Tatăl. Ioan spune în 

2:23: „Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.” 

Părtășia cu Dumnezeu vine numai prin Isus Cristos, Fiul Său. 

Așa că, ori de câte ori cineva mărturisește despre adevărul lui Isus Cristos – cine a fost, ce a făcut, 

care sunt valorile Lui – există posibilitatea pentru cei care aud mărturisirea să se oprească din 

răzvrătirea lor împotriva voii lui Cristos, să accepte valorile Lui și să înceapă să aibă părtășie cu 

Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos.  

4. De aceea Ioan face din propovăduirea lui Cristos temelia părtășiei lui cu alți 

credincioși. 

Versetul 3 spune: „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.” Sau, citind versetul invers: 

„Fiindcă părtășia noastră este cu Tatăl și Fiul Lui, singura cale prin care noi putem dezvolta părtășia 

cu voi este să vă propovăduim ceea ce știm despre Fiul pe care L-am văzut și auzit.” 

Doctrina împărtășită ca temelie pentru părtășia creștină 

La biserica „Bethlehem” vorbim despre 3 priorități ale slujirii: dedicare față de Dumnezeu în 

închinare, dedicare unii față de alții în creștere și dedicare față de lume în mărturisire. Observați cât 

de clar susține acest verset relația dintre primele două. Pentru a experimenta părtășia cu cititorii săi, 

Ioan le spune ce crede el despre Isus Cristos. Cu alte cuvinte, nu există părtășie reală printre cei care 
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nu împărtășesc aceeași perspectivă despre Isus Cristos. Doctrina împărtășită este temelia părtășiei 

creștine. 

Când Ioan dorește să cultive părtășia cu un grup de oameni, el le scrie o epistolă plină cu teologie. 

Când Pavel a vrut să pregătească un grup misionar care să-l susțină și să-l trimită în Spania, a scris o 

carte de teologie numită Romani.  Cu cât vrei ca părtășia ta să fie mai adâncă și mai puternică cu 

atât mai multă teologie trebuie să răspândești. 

Trei lecții 

Sunt multe lecții pentru noi aici. Voi menționa doar trei. 

Mai întâi, marele pericol al mișcării carismatice din lumea de astăzi (cu tot binele pe care îl văd în 

ea) este că adesea încearcă să păstreze părtășia dintre credincioși pe baza experiențelor împărtășite 

mai degrabă decât pe baza teologiei împărtășite. Aceasta nu este metoda biblică și în cele din urmă 

se va termina prin dispariția încetul cu încetul a experienței cu un fundament sărac sau prin 

dezvoltarea unei teologii eretice care domolește diferențele. 

În al doilea rând, cu siguranță acest text indică în mod implicit că niciun creștin nu ar trebui să se 

căsătorească cu un necredincios. Părtășia profundă în lucrurile care contează cel mai mult nu este 

posibilă dacă nu împărtășim aceeași înțelegere și afecțiune pentru Cristos. 

În al treilea rând, este o ironie mare și tristă că noi, ca și comunitate, pretinzând că prețuim Biblia, 

suntem renumiți ca încercând să conservăm unitatea părtășiei, nu prin înălțarea marilor doctrine ale 

Scripturii, ci prin evitarea lor. Când Ioan a vrut să cultive și să conserve părtășia cititorilor lui, a 

folosit teologia. Atunci când comunitate vrea să cultive și să păstreze părtășia lasă deoparte 

teologia. Pentru aceasta plătim prețul prin multe feluri. Și este grozav de trist. 

Prin voia lui Dumnezeu, vom trasa o cale diferită la biserica „Bethlehem”. Vom folosi în mod clar 

teologia și vom pune întotdeauna cărțile pe masă. Ultimul lucru pe care l-aș face ar fi să atrag sau să 

păstrez membri, ascunzând chiar specificul care ne umple cu pasiune și zel pentru gloria lui 

Dumnezeu. A dilua teologia biblică la cel mai mic numitor comun al posibilității de acceptare este 

prevestirea morții închinării, caracterului corect, misiunilor, moralității și creșterii. Și BGC
1
 are 

probleme în toate aceste domenii. 

Haideți să fim ca Ioan. Versetul 3: „ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să 

aveţi părtăşie cu noi.” Iată ce credem noi despre Cristos! Prețuiești ceea ce prețuim noi? (Cf.4:6) 

5. În cele din urmă, Ioan scrie în această epistolă mărturia sa despre Cristos deoarece 

tânjește după plinătatea bucuriei care vine atunci când alții împărtășesc plăcerea pe 

care el o are în părtășia cu Tatăl și cu Fiul Isus Cristos. 

Versetul 4: „Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” Cred că toate 

versiunile moderne au dreptate în a accepta citirea „bucuria noastră” în loc de versiunea King James 

„bucuria voastră”
2
. 

                                                           
1
 N.tr.: BGC (Baptist General Convention) este o asociație baptistă americană. 

2
 N.tr: Versiunea Dumitru Cornilescu folosește „bucuria voastră”, iar Noua Traducere Română „bucuria noastră”. 
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Bineînțeles că într-o biserică în care una dintre caracteristicile noastre este hedonismul creștin, nu 

este deloc o surpriză. Mai întâi vine bucuria extraordinară de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a 

experimenta părtășia cu El. Dar apoi tânjim după ceva mai mult. Nu pentru că ar putea fi adăugat 

ceva la Dumnezeu, ci pentru că se poate experimenta mai mult din Dumnezeu în părtășie cu sfinții 

(cf. Psalmul 16:1-3). Dacă nu ar fi adevărat, dorința după părtășie ar fi idolatrie. Bucuria noastră în 

părtășia cu Dumnezeu este întregită prin bucuria pe care o au alții în părtășia cu Dumnezeu. 

Aceasta este chiar esența hedonismului creștin –  doctrina care nu este doar permisă, ci necesară 

pentru a-ți căuta bucuria proprie în bucuria sfântă a altora. Dacă ți-ai făcut un scop să conduci un 

prieten la părtășie cu Dumnezeu, dar zici în inima ta: „Nu mă interesează dacă găsește părtășia cu 

Dumnezeu”, atunci ești rău. Dumnezeu nu vrea să fim indiferenți față de binele pe care îl căutăm. 

Vrea să ne bucurăm în el. Vrea să căutăm bucurie în el, la fel cum a făcut-o Ioan. „Vă scriem aceste 

lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” 

Ce doctrină devastatoare  –   să înveți că este greșit pentru un creștin să caute propria sa bucurie. 

Această doctrină este o insultă la adresa lui Dumnezeu care ne poruncește să ne bucurăm în Domnul 

și să privim cu mare bucurie când ne punem viețile la dispoziție pentru a împărtăși bucuria cu alții. 

Rezumat: 

1. Cristos, Viața noastră, a existat din veșnicie împreună cu Tatăl. 

2. Cristos, Viața noastră, a fost arătat în trup. 

3. Prin întruparea lui Cristos Ioan a obținut părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos. 

4. De aceea Ioan face din propovăduirea lui Cristos temelia părtășiei sale cu ceilalți 

credincioși. 

5. Ar trebui să încercăm să îi aducem pe alții în această părtășie deoarece tânjim după 

plinătatea bucuriei care vine atunci când alții împărtășesc plăcerea pe care o avem în părtășie 

cu Tatăl și Fiul. 
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