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3 Februarie 1985, de John Piper 

Tema: Sfințire și maturizare 

Seria: Să umblăm în lumină: 1 Ioan 

 

Să umblăm în lumina lui Dumnezeu  

 

1 Ioan 1:5-10 : „Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu 

e lumină, şi în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, 

minţim şi nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem 

părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Dacă zicem că 

n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este 

credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am 

păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.” 

 

Am văzut săptămâna trecută din versetele 3 și 4 că Ioan face din învățătura lui Cristos (să o numim 

teologie sau doctrină) temelia oricărei părtășii creștine importante. „Ce am văzut şi am auzit, aceea 

vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi.” Pentru a crea și a cultiva o părtășie creștină 

profundă trebuie să vorbești despre cine crezi că este Cristos și ce învățătură a dat El. 

Ioan începe să facă lucrul acesta în versetele 5-10. 

Haideți să încercăm să vedem mai întâi structura generală a acestui paragraf și apoi ne vom întoarce 

pentru a descoperi înțelesul său. 

Trei părți în raționamentul lui Ioan  

Observ trei părți în raționamentul lui Ioan din aceste șase versete. Mai întâi, versetul 5 dă învățătura 

lui Cristos, pe care a auzit-o Ioan. În al doilea rând, versetele 6 și 7 descriu câteva implicații 

practice pentru viață care vin din această învățătură. În al treilea rând, versetele 8-10 răspund la o 

posibilă neînțelegere a versetelor 6 și 7 și astfel clarifică înțelesul lor. Așadar, versetul 5 este 

fundamentul teologic. Versetele 6-7 sunt aplicația practică. Și versetele 8-10 sunt o clarificare 

necesară. 

Versetul 5: Fundamentul 

„Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în 

El nu este întuneric.” 

Versetele 6-7: Aplicația 

„Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.” Aceasta 

este implicația negativă a adevărului fundamental că Dumnezeu este lumină. 
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„Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi 

sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.” Aceasta este implicația pozitivă a 

adevărului fundamental din versetul 5 că Dumnezeu este lumină. 

 

Versetele 8-10: Clarificarea 

S-ar putea ca promisiunea minunată din versetul 7 să facă perfect jocul celor care au o imagine 

perfecționistă asupra vieții creștine. Ioan a spus: „Sângele lui Isus Hristos ne curăţă de orice păcat.” 

Cineva ar putea spune: „Vezi chiar apostolii învață că orice păcat este complet înlăturat atunci când 

devii creștin.” Deci Ioan clarifică ... 

„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.” Cu alte cuvinte, 

pretenția de a fi fără păcat este pur și simplu autoînșelare. În loc să negăm starea noastră de păcat, ar 

trebui să mărturisim păcatul care este atât de real și de urât. Versetul 9: „Dacă ne mărturisim 

păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” 

Apoi, pentru a duce la bun sfârșit clarificarea, Ioan repetă ideea din versetul 8, doar că folosește 

cuvinte mai aspre. Versetul 10: „Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui 

nu este în noi.” Altfel spus, pretenția de a fi fără păcat nu este doar autoînșelare; este, de asemenea, 

și blasfemie.  Afirmația „sunt fără păcat” echivalează cu afirmația „Dumnezeu este un mincinos.” 

Cuvintele acestea sunt foarte dure. Dacă nu ar fi vorbit un apostol, îmi și imaginez pe cineva 

spunând astăzi: „Chiar trebuie să folosești cuvinte atât de revoltătoare atunci când îi avertizezi pe 

oameni de greșeală?” Cu siguranță Ioan a simțit care este miza limbajului: „Îl faci pe Dumnezeu 

mincinos” și nu s-a exprimat domol: „Îl supărați pe Tatăl vostru din ceruri”. Nu sunt sigur că 

Scripturile ar trebui ajustate perioadei noastre de fragilitate emoțională. Cred că trebuie să ne 

întărim puțin. 

Aceasta este structura generală a paragrafului: 

1. Fundamentul: Dumnezeu este lumină (versetul 5). 

2. Aplicația: Umblarea în Lumină (versetele 6-7). 

3. Clarificarea: Nu pretinde că ești fără păcat (versetele 8-10). 

Acum să ne întoarcem și să descoperim înțelesul său. 

Fundamentul: Dumnezeu este lumină 

Mai întâi de toate, versetul 5: „Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.” Ce vrea să spună 

Ioan prin faptul că Dumnezeu e lumină? 

Adevăr 

Un prim răspuns ar fi că Dumnezeu este ADEVĂR. Reiese din versetul 6: „Dacă zicem că avem 

părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim ADEVĂRUL.” Ar fi putut spune          

„Când umblăm în întuneric, nu trăim conform LUMINII.” Dar pune adevărul în locul luminii. Deci 

pare că adevărul este de fapt la fel ca lumina. (A se vedea de asemenea 5:20.) 
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Cu alte cuvinte, Dumnezeu e lumină înseamnă că Dumnezeu este sursa și măsura a tot ce este 

adevărat. Sau, altfel spus, nimic nu este înțeles cu adevărat până când nu este înțeles în lumina lui 

Dumnezeu. De aceea spune Vechiul Testament: „Frica Domnului este începutul ştiinţei”(Proverbe 

1:7). Nu poți face nici măcar primul pas în adevărata știință dacă nu ții seamă de Dumnezeu. Motiv 

pentru care educația seculară este ca un miraj de speranță în deșertul contemporan al culturii 

noastre. DUMNEZEU este lumină. Adică, DUMNEZEU este adevăr. El e sursa a tot ce este 

adevărat și orice e adevărat este adevărat deoarece se armonizează cu El. 

Adevăr plin de bucurie și speranță 

Dar Ioan a ales în versetul 5 cuvântul „lumină” și nu „adevăr”. Cred că a ales cuvântul „lumină” 

deoarece are o conotație pozitivă pe care cuvântul „adevăr” nu o are întotdeauna. Pentru unii cititori 

cuvântul „adevăr” ar lăsa deschisă posibilitatea ca adevărul lui Dumnezeu să fie unul întunecat – un 

adevăr ce prevestește ceva rău, un adevăr ce nu te atrage. Așa că Ioan alege cuvântul „lumină” 

fiindcă acesta promite că adevărul lui Dumnezeu este unul plin de lumină și speranță. Poți observa 

aceasta, dacă meditezi pentru un moment la importanța luminii. 

Care este cea mai importantă valoare a luminii? În sens negativ, te ajută să eviți întunericul. În sens 

pozitiv, te ajută să ajungi la ceea ce cauți. Când umbli în întuneric, te poți împiedica de un butuc, 

poți călca pe un șarpe, poți cădea de pe stâncă sau poți să te lovești cu capul de o creangă ce atârnă 

în jos. Întunericul este plin de amenințări. Pune piedici abilității tale de a-ți atinge scopul. Dar 

lumina schimbă toate acestea. Expune pericolele și te eliberează de puterea lor ascunsă. Îți deschide 

calea spre ținta ta. Este plin de speranță și promite realizarea cu bucurie a țelului tău. 

Nicio agendă ascunsă, niciun imprimat mic 

Prima imagine a lui Dumnezeu pe care vrea Ioan să ne-o pună înainte este această imagine a lui 

Dumnezeu ca fiind lumină. „Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.” Înseamnă că dacă vii 

aproape de Dumnezeu, nu vei găsi un adevăr întunecat sau unul care nu te atrage. Găsești libertate, 

speranță și bucurie. În Dumnezeu butucii, șerpii, stâncile și crengile ce atârnă în jos de care ne 

împiedicăm sunt descoperite și suntem feriți de ele. Scopul nostru de bucurie supremă și veșnică 

este garantat în Dumnezeu deoarece în El nu este întuneric. De aceea, în Dumnezeu nu există umbre 

ascunse. Nu există agendă ascunsă și nici imprimate mici. El este lumină și în El nu este întuneric. 

A veni la Dumnezeu nu este ca și cum ți-ai cumpăra un calculator personal IBM.  Când vezi anunțul 

în Tribune
1
 că un magazin de calculatoare are de vânzare un PC la un preț sub 2000$ îți poate părea 

grozav. Sună ca și cum obstacolele sunt date la o parte și este deschisă calea pentru a împlini nevoia 

de procesoare de text. Poate suna ca și cum lumina a apărut. Dar când mergi la magazin și verifici, 

descoperi că este ceva ascuns: prețul nu include niciun monitor – nu ai decât întuneric până când nu 

obții un ecran pentru calculatorul tău. 

Dumnezeu nu este așa. El este lumină și în El nu este întuneric. Nu există imprimate mici care să 

definească splendoarea gloriei Sale. Nu lipsesc plăcuțe de circuit, monitoare sau sisteme de operare. 

Cei care vin la Dumnezeu cu toată inima lor nu au niciun regret. El este numai lumină. El este calea 

spre bucuria perfectă și veșnică fără nicio dezamăgire. În lumina lui Dumnezeu nu vei fi distrus de 

șarpele păcatului; nu vei cădea de pe stâncă în iad. 

                                                           
1
 N.tr.: „Tribune” este un ziar din SUA. 
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Lumina este promisiunea speranței și bucuriei. Întunericul este amenințarea disperării și a suferinței. 

Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Acesta este mesajul pe care Ioan l-a auzit  de la 

Isus. Isus a venit în lume ca să-l descopere. Este mesajul de căpătâi al acestei cărți. 

Aplicație: Umblă în lumină 

Versetele 6 și 7 evidențiază aplicația practică a acestui adevăr despre Dumnezeu. Versetul 6 dă 

partea negativă a aplicației: „Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi 

nu trăim adevărul.” 

Umblarea în întuneric 

Ce înseamnă să umbli în întuneric? 

Capitolul 2, versetele 8-11 oferă niște indicii foarte clare. Spune că cine îl urăște pe fratele său este 

în întuneric și cine iubește pe fratele său rămâne în lumină. A umbla în lumină înseamnă a fi o 

persoană iubitoare și a umbla în întuneric înseamnă a fi o persoană dușmănoasă. Dar există ceva 

mai important decât aceasta. 

Versetul 8 din capitolul 2 spune (la sfârșit): „Căci întunericul se împrăştie, şi lumina adevărată şi 

răsare chiar.” Ce este acest întuneric care se împrăștie? Observați că același cuvânt pentru împrăștie 

este folosit în 2:17: „Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.”
2
 De 

aici aș concluziona că umblarea în întuneric înseamnă a fi stăpânit de dorințele lumii acesteia și nu 

de dorințele lui Dumnezeu. 

Motivul pentru care se numește umblare în întuneric este că doar dacă oamenii sunt orbi față de 

lumina lui Dumnezeu atunci își pot dori alte lucruri mai mult decât pe Dumnezeu. Să alegi nisipul 

în defavoarea diamantelor înseamnă a fi orb. Amintiți-vă imaginea omului dintr-o cameră 

întunecoasă
3
. Simte cu o mână o pătură caldă și moale și cu cealaltă un ascuțiș rece și tăios și este 

atras de căldura și moliciunea păturii. 

Dar când se aprinde lumina observă că pătura caldă și moale este burta unui monstru oribil care 

mănâncă oameni; și ascuțișul rece și tăios este sabia Marelui Cristos gata să salveze. Omul a fost 

stăpânit de dorința lui pentru monstrul ce mănâncă oameni deoarece se afla în întuneric. Oricine 

iubește lumea mai mult decât pe Dumnezeu este în întuneric. Doar că este un întuneric voit, după 

cum spune și Ioan în Ioan 3:19: „Odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult 

întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.” 

Când umbli în întuneric, ești stăpânit de dorințe pentru un pântece moale și cald al prestigiului, al 

puterii și al plăcerilor de mâna a doua (a se vedea Iacov 4:14). Acesta este exact opusul a ceea ce 

înseamnă să ai părtășie cu Dumnezeu. Părtășia cu Dumnezeu înseamnă să vezi lucrurile așa cum le 

vede Dumnezeu și să ai aceleași dorințe cu ale Lui. Dacă suntem stăpâniți de dorințe pentru lume și 

nu de dorințe pentru Dumnezeu, nu contează dacă spunem că avem părtășie cu Dumnezeu sau nu. 

                                                           
2
 N.tr.: În versiunea King James se folosește verbul „to pass away” atât pentru „a se împrăștia” cât și pentru „a trece” 

din versiunea Cornilescu. 
3
 N.tr. Imagine folosită de John Piper într-o predică anterioară : http://www.desiringgod.org/sermons/the-son-of-god-

appeared-to-destroy-the-works-of-the-devil 
 

http://www.desiringgod.org/sermons/the-son-of-god-appeared-to-destroy-the-works-of-the-devil
http://www.desiringgod.org/sermons/the-son-of-god-appeared-to-destroy-the-works-of-the-devil
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Nu avem. În schimb umblăm în întuneric. „Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în 

întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.” 

 

 

Umblarea în lumină 

Versetul 7 oferă partea pozitivă a aplicației din versetului 5: „Dar dacă umblăm în lumină, după 

cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne 

curăţă de orice păcat.” 

Umblarea în lumină este contrară umblării în întuneric. Înseamnă să vezi realitatea așa cum este și 

să fii stăpânit de dorințe care sunt în acord cu lumina lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este lumină și 

în El nu este întuneric, atunci El este calea strălucitoare spre împlinirea dorințelor noastre cele mai 

profunde. El este Cel care ne aduce din pericolul întunecat și din obstacole la bucurie. El este Cel 

infinit de bun. 

Dacă în lumina Sa El strălucește ca o Ființă de valoare infinită, atunci El este Steaua Glorioasă pe 

care am fost creați să o admirăm și să o dorim. Dacă Dumnezeu deschide ochii inimilor noastre să 

vedem aceasta, atunci dorințele noastre sunt captate de gloria fără egal a lui Dumnezeu dincolo de 

orice lucru pe care lumea îl are să ni-l ofere și umblăm în lumină după cum El este în lumină. 

Există un drum, un fel de a trăi, care în mod necesar reiese din minunea nașterii din nou atunci când 

ni se dau ochi să vedem valoarea fără egal a luminii lui Dumnezeu. 1 Ioan este scrisă pentru a 

descrie cum arată stilul de viață și cum rezultă el din lumina lui Dumnezeu și din nașterea noastră 

din nou. 

Conform versetului 7 două lucruri însoțesc umblarea în lumină: „Dacă umblăm în lumină,”1) „avem 

părtăşie unii cu alţii,” şi 2) „sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. ” 

A avea părtășie unii cu alții 

Ce înseamnă „unii cu alții”
4
? Versetul 6 ar sugera că este Dumnezeu și credinciosul. „Dacă zicem 

că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în 

lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii”. Adică între Dumnezeu și 

noi. Versetul 6 arată ceea ce distruge părtășia cu Dumnezeu – umblarea în întuneric. Versetul 7 

arată ceea ce păstrează părtășia cu Dumnezeu – umblarea în lumină. 

Dar versetul 3 ar sugera că „părtășia unii cu alții” din versetul 7 se referă la părtășia cu indivizi 

credincioși. Ioan spune că dorința lui este să-L propovăduiască pe Cristos astfel încât cititorii săi să 

poată avea părtășie cu el. Deci, aș concluziona că probabil „unii cu alții” în versetul 7 se referă atât 

la Dumnezeu, cât și la indivizii credincioși. Umblarea în lumină este condiția părtășiei nu doar cu 

Dumnezeu, ci, de asemenea, și cu alți credincioși. 

                                                           
4
 N.tr.: În engleză se folosește aceeași expresie „with one another” atât pentru „unii cu alții”, cât și pentru „unul cu 

altul”. 
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Știți ce înseamnă acest lucru. Ai un prieten scump – poate chiar un soț sau o soție – cu care ai în 

comun aceleași dorințe după Dumnezeu. Trăiți amândoi în lumina valorii Lui fără egal. Sunteți 

amândoi devotați lucrurilor Lui. Amândoi nădăjduiți în promisiunile Lui și vă feriți de păcat prin 

lumina Cuvântului Său. Apoi se întâmplă ceva. 

Descoperi într-o zi că prietenul tău pare fascinat într-un mod ciudat de o anumită tendință, 

preocupat într-un mod straniu de o carte, un film, modă, cântăreț, carieră sau de stăpânirea unei 

părți dintr-un lac. Apoi vezi că subiectul despre Dumnezeu este evitat. Rugăciunea lipsește sau este 

superficială. Nu mai există comentarii despre ora dulce petrecută în Cuvântul lui Dumnezeu. 

Biserica și oamenii credincioși par să fie sfârșitul unui sarcasm periodic. Pasiunea ca în vreme de 

război pentru cauza globală a lui Cristos s-a contractat în preocupări centrate pe sine de plăceri de 

mâna a doua. Vechea părtășie s-a terminat. Nu pentru că așa ai vrut tu, ci pentru că este imposibil 

dacă nu umblăm amândoi în lumină. 

Deci, versetul 7 învață că singura cale prin care se menține bijuteria prețioasă a unirii cu Dumnezeu 

și cu ceilalți credincioși este umblarea în lumină – a vedea lucrurile în lumina lui Dumnezeu, a-L 

lăsa pe Dumnezeu să fie calea strălucitoare spre bucurie. 

Curățarea de păcat 

Un alt lucru care însoțește umblarea în lumină în versetul 7 este curățarea de păcat. „Dacă umblăm 

în lumină, după cum El însuşi este în lumină... sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice 

păcat.” 

Trei întrebări importante 

Ioan  face aici o legătură între modul în care noi umblăm și eficacitatea sângelui lui Cristos în 

curățirea păcatelor noastre. Trebuie să ne punem trei întrebări: 

1. Ce este această umblare? 

2. Ce înseamnă să fii curățit de orice păcat prin sângele lui Isus? 

3. Care este legătura între acestea două? 

 

1. Ce este această umblare? 

Am răspuns deja la prima întrebare: a umbla în lumină înseamnă a trăi fiind stăpânit de dorință 

pentru Dumnezeu și nu după lume – acel fel de viață pe care îl trăiești dacă vezi lucrurile așa cum le 

vede Dumnezeu și împărtășești valorile Lui. Dar observați, este o „umblare” – adică, un fel de a 

trăi, nu doar o idee, nu doar un „statut”  în Cristos (cum ar spune cineva). Umblarea înseamnă viață. 

2. Ce înseamnă să fim curățiți prin sângele lui Isus de tot păcatul nostru? 

Înseamnă că pe măsură ce umblăm în lumină, sângele lui Isus ne ferește să păcătuim? Sau înseamnă 

că pe măsură ce umblăm în lumină sângele lui Isus acoperă și anulează păcatul nostru? Cu alte 

cuvinte, se referă la sfințirea progresivă sau la experiența neîntreruptă a justificării? 

Mie mi se pare că există motiv întemeiat să spunem că se referă la amândouă. 1) Se referă la efectul 

justificator al sângelui vărsat al lui Cristos care șterge toate păcatele noastre și ne dă iertare și 

acceptare veșnică la Dumnezeu. 2) Se referă la puterea morală a sângelui lui Isus în a ne ajuta să 
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învingem ispita astfel încât în cele din urmă tot păcatul nostru va fi într-adevăr biruit și vom sta 

înaintea lui Dumnezeu curați și fără păcat (Filipeni 1:6). 

Motivul pentru care cred că se referă la sfințirea progresivă este chiar accentuarea în 3:8-9 a 

scopului lui Cristos de a distruge păcatul din viețile noastre. „Cine păcătuieşte este de la diavolul, 

căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările 

diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi 

nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.” 

Altfel spus, motivul pentru care Cristos a venit nu a fost doar să acopere păcatul, ci să-l biruiască. A 

venit nu doar să justifice, ci de asemenea să sfințească. Nu doar să ierte, ci să îndrepte. Dacă Și-a 

vărsat sângele pentru a-Și împlini planul, atunci sângele Lui curăță nu doar în sensul că acoperă, ci 

și în sensul că biruiește păcatul. Efectul neîntrerupt al sângelui lui Cristos este de a curăța inimile 

noastre într-un fel în care noi nu putem fi mulțumiți să continuăm a păcătui. 

După cum spune Evrei 9:14: „ Sângele lui Hristos ... vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, 

ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!” Acesta este efectul moral al sângelui lui Cristos. Este o lucrare 

progresivă în inima credinciosului, așa cum spune Filipeni 1:6: „Sunt încredinţat că Acela care a 

început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” Întregul păcat va fi 

realmente îndepărtat în final, dacă umblăm în lumină. 

Dar cred de asemenea că această curățire menționată în versetul 7 se referă la efectele neîntrerupte 

ale justificării. Adică, se referă la faptul că toate păcatele noastre sunt deja acoperite și iertate de 

Dumnezeu datorită morții lui Isus, dacă umblăm în lumină. 

Cea mai apropiată dovadă în acest sens este versetul 9: „ Dacă ne mărturisim păcatele, El este 

credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Observați că în 

versetul 7 păcatul este curățit. În versetul 9 păcatele sunt iertate. Condiția pentru curățire în versetul 

7 este umblarea în lumină. Condiția pentru iertare în versetul 9 este mărturisirea păcatelor noastre. 

Implicația este că o parte esențială din umblarea în lumină este mărturisirea păcatului știut. 

Umblarea în lumină nu înseamnă perfecțiune, pentru că atunci versetul 7 nu ar avea deloc sens – 

„dacă umblăm în lumină suntem curățiți de păcat!” Dacă umblarea în lumină ar fi însemnat 

perfecțiune, atunci nu ar fi nevoie de curățire. În plus, versetul 8 avertizează împotriva susținerii de 

a fi fără păcat în timp ce umbli în lumină. 

Umblarea în lumină înseamnă să vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu și să răspunzi la ele așa 

cum o face El. Umblăm în lumină atunci când urâm păcatul în care am căzut, spunem despre el că 

este un lucru urât, suntem de acord cu Dumnezeu cu privire la el și ne întoarcem de la el. Deci, 

mărturisirea păcatului este o parte importantă a umblării în lumină. Versetul 9 face mărturisirea 

păcatului dependentă de umblarea în lumină. De aceea, suntem îndreptățiți să acceptăm că acea 

curățire din versetul 7 se referă la iertare și nu doar la sfințire. 

Pe scurt, curățirea neîncetată a sângelui lui Isus în viața noastră se referă la două lucruri. Mai întâi 

se referă la experiența de a avea toate păcatele iertate, astfel încât Dumnezeu nu le mai ține 

împotriva noastră. Este experiența de a fi iertat sau justificat, așa cum spune Pavel în Romani 5:9:   

„ Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi 

prin El de mânia lui Dumnezeu.” Și Efeseni 1:7: „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, 
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iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său”. A fi curățit de sângele lui Isus înseamnă, mai întâi, 

să ai toate păcatele iertate (trecute, prezente și viitoare)! 

În al doilea rând, curățirea se referă la efectul moral continuu al sângelui lui Cristos asupra 

conștiinței noastre, făcându-ne să renunțăm la păcat, eliberându-ne de puterea lui și înrobindu-ne tot 

mai mult bucuriei neprihănirii. Într-o zi când Isus va reveni, procesul sfințirii va fi încheiat și vom fi 

în cele din urmă curățiți de TOATE păcatele... 

DACĂ UMBLĂM ÎN LUMINĂ! 

3. Care este legătura dintre acestea două? 

Am pus două din cele trei întrebări legate de versetul 7. Ce este umblarea în lumină? Și ce este 

curățirea prin sângele lui Isus? Acum cea de-a treia întrebare la care trebuie să răspundem este: Care 

este legătura dintre cele două? Ioan le leagă printr-o construcție de tipul „dacă... atunci.” „Dacă 

umblăm în lumină ... atunci sângele lui Isus ne curăță de orice păcat.” Ce înseamnă acest lucru? 

În acest punct Ioan nu explică modul în care umblarea în lumină și curățirea de păcate se leagă în 

realitate. Deocamdată este mulțumit să spună că nu există curățire de păcat pentru o persoană care 

nu umblă în lumină. Aceasta nu răspunde întrebării: ce a venit prima dată?, sau: care cauzează pe 

alta? Ceea ce stabilește este că există un mod  de viață în care operează efectul curățirii sângelui lui 

Cristos și există un mod de viață în care efectul curățirii sângelui lui Cristos nu operează. 

Dacă nu umblăm în lumină, nu  avem nicio garanție să credem că păcatele noastre sunt acoperite. 

Nu există nicio asigurare de salvare atât timp cât trăiești în neascultare. „Nu vă înşelaţi: 

<<Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.>> Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în 

firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va 

secera din Duhul viaţa veşnică” (Galateni 6:7-8). „De ce-Mi ziceţi: <<Doamne, Doamne!>>, şi nu 

faceţi ce spun Eu?”(Luca 6:46). 

Cum poate fi această învățătură veste bună? Unii oameni cred că singura cale de a face ca 

Evanghelia să fie veste bună este să respingă faptul că sunt necesare schimbările în viețile noastre. 

Ei spun că îndepărtează posibilitatea asigurării salvării. Ei spun că modul în care trăim după ce ne-

am pus credința în Cristos nu are nimic de a face cu salvarea noastră. 

Le răspund că o Evanghelie fără putere nu este o veste bună. O Evanghelie care dobândește doar 

vorbe goale nu este diferită de toate celelalte filosofii ale lumii. O astfel de Evanghelie produce un 

creștinism care este un joc de cuvinte. Îi încurajează pe căldiceii care merg la biserică cum că sunt 

păziți de mânia lui Dumnezeu datorită unui acord mental moștenit al dragostei lui Dumnezeu. 

O astfel de evanghelie declară cum 40 de milioane de oameni pot să susțină că sunt născuți din nou 

în America în timp ce starea noastră morală este la un nivel al depravării fără pereche de coborât 

înăuntrul și în afara bisericii. 

Mesajul din 1 Ioan – că umblarea în lumină nu este opțională, ci necesară pentru salvare – este o 

veste bună, deoarece creează atmosfera morală a presiunii în care se face treabă serioasă cu 

Dumnezeu. Ne oferă aroma eternității tuturor celor ce spunem și facem. Militează împotriva 

strategiilor religioase. Onorează planul lui Dumnezeu în Cristos de a distruge lucrările diavolului. Ia 

în serios necesitatea glorificării lui Dumnezeu în trupurile noastre. Conduce oamenii la credința 
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adevărată în loc să-i încurajeze să se mulțumească cu vorbe goale care nu pot schimba și nu pot 

salva. 

Dar în cele din urmă pur și simplu nu depinde de noi să decidem dacă evanghelia este acel tip de 

veste bună care am vrea noi să fie. Ceea ce ține de noi este pur și simplu să ascultăm și să ne 

supunem Cuvântului lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune că „dacă umblăm în lumină 

după cum El însuși este în lumină ... sângele lui Isus Fiul Său ne curăță de orice păcat.” Dacă 

umblăm în întuneric, întrerupem noi înșine efectele curățirii sângelui lui Cristos. Și dacă noi înșine 

ne despărțim de sângele lui Cristos, unde se va găsi speranță?! 

Clarificare: Nu pretinde că ești fără păcat 

Am văzut fundamentul în versetul 5 – că Dumnezeu este lumină și că în El nu este întuneric. Și am 

văzut aplicația în versetele 6-7 – de aceea, trebuie să umblăm în lumina lui Dumnezeu pentru a fi 

curățiți de sângele lui Isus. Acum trebuie să ne uităm la clarificarea din versetele 8-10. 

Ioan tocmai a spus în versetul 7 că sângele lui Isus Cristos ne curăță de orice păcat dacă umblăm în 

lumină. Ar fi greșit să învățăm că a păcătui este imposibil pentru creștini. Ioan știe că ceva din ceea 

ce spune s-ar potrivi în mâinile învățătorilor falși perfecționiști. Observați în special 3:9. 

Ca de obicei, adevărul este lama unui brici între două erori – eroarea de a spune că purtarea ta după 

convertire nu are nimic de a face cu salvarea; și eroarea de a spune că purtarea ta după convertire 

trebuie să fie perfectă. 

Ioan respinge prima eroare în versetele 6 și 7, iar pe a doua în versetele 8-10. 

Lumina scoate la iveală rămășița întunericului 

Versetul 8: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.” 

Pretenția de a fi fără de păcat este autoînșelare. Și motivul pentru care suntem atât de înșelați este că 

adevărul nu se găsește în noi. Când o persoană se convertește, adevărul se stabilește definitiv în 

inimă. Sau am putea spune că lumina lui Dumnezeu vine în inimă. Ceea ce afirmă Ioan aici este că 

nu toată minciuna și păcatul sunt scoase imediat. Aceasta este o bătălie care durează toată viața. Ce 

spune el este că atunci când intră adevărul, lumina lui scoate la iveală păcatul. Dovada locuirii 

adevărului este dezvăluirea păcatului. Apariția luminii lui Dumnezeu în inimă este descoperirea 

rămășiței întunericului. 

În această viață nu vom putea trece peste conștientizarea păcatului rămas. De aceea, unul dintre 

marile semne ale maturității în Cristos este o durere adâncă și puternică pentru păcat. 

Se vorbește mult astăzi despre a ne considera ființe noi în Cristos. Și așa și suntem. Dar înnoirea 

noastră constă în aceasta: că lumina adevărată strălucește în inimile noastre descoperind scârboșenia 

păcatului rămas și bogăția harului lui Dumnezeu. Marea noastră bucurie este că păcatul nostru este 

iertat în Cristos. Durerea noastră cea mai mare este că atât de mult din acest păcat rămâne și ne 

întinează. 

Semnul unei noi creaturi în Cristos nu este o părere de sine optimistă. Ci durerea pentru păcatul 

rămas amestecată cu o încredere voioasă în harul nespus de bogat al lui Dumnezeu în Cristos. 
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Edwards despre inima unui sfânt adevărat 

O, cât de mult mi-aș dori să conving fiecare persoană să citească al șaselea semn al harului în 

„Treatise Concerning the Religious Affections” a lui Jonathan Edwards cu titlul „Gracious 

Affections Are Attended with Evangelical Humiliation." Aceste 30 de pagini de teologie profundă 

și psihologie cercetează inima adevăratului sfânt și schimbă cea mai contemporană discuție despre 

aprecierea de sine creștină într-o vată de zahăr așa cum este. 

 

 

Aici este unul dintre cele mai frumoase paragrafe pe care le-am citit vreodată în afară de Biblie: 

„Toate sentimentele binevoitoare, care sunt o mireasmă dulce a lui Cristos, umplând sufletul unui 

creștin cu o dulceață și mireasmă cerească, sunt sentimente ale unei inimi zdrobite. O dragoste 

creștină adevărată, fie față de Dumnezeu sau oameni, este o dragoste smerită dintr-o inimă zdrobită. 

Dorințele sfinților, deși arzătoare, sunt dorințe umile; speranța lor este o speranță umilă; și bucuria 

lor, chiar și atunci când nu se poate exprima și este plină de glorie, este una umilă, o bucurie a unei 

inimi frânte, lăsându-l pe creștin mai sărac în duh, mai asemănător cu un copil și mai dispus unui 

comportament smerit universal. (Ediția Yale, p. 339 )  

Atât timp cât nu putem spune: „suntem fără păcat”, nu putem fi nesinceri cu privire la corupția 

noastră.   

Mărturisire și iertare 

Am discutat deja despre legătura dintre versetele 9 și 7. Dar haideți să revedem înțelesul ei. Putem 

observa cel mai bine, atunci când punem versetele 6-7 și 8-9 în coloane paralele pentru a arăta 

asemănările lor. 

Versetele 6-7 

Dacă zicem că  

avem părtăşie  

cu El, şi umblăm în  

întuneric,  

minţim şi  

nu trăim 

 adevărul. 

Dar dacă umblăm în lumină, 

 după cum El însuşi este în lumină, 

 avem părtăşie unii cu alţii; 

 şi sângele lui Isus Hristos, 

 Fiul Lui, ne curăţă 

 de orice păcat. 

 

Versetele 8-9 

Dacă zicem că  

n-avem păcat,  

ne înşelăm singuri,  

şi adevărul nu este în noi. 

 

Dacă ne mărturisim păcatele,  

El este credincios şi drept  

ca să ne ierte păcatele  

şi să ne cureţe  

de orice nelegiuire. 

Una dintre multele observații pe care le obținem din aceste paralele este că negarea păcatului 

nostru este parte a ceea ce înseamnă să umbli în întuneric și mărturisirea păcatului este parte a 
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ceea ce înseamnă să umbli în lumină. Aceasta implică mai departe că negarea păcatului nostru 

ne îndepărtează de părtășia cu Dumnezeu (exact opusul a ceea ce suntem înclinați să simțim); 

mărturisirea păcatului deschide calea spre iertare și curățire. 

Unii oameni spun că un creștin nu ar trebui să se roage niciodată pentru iertare deoarece 

păcatele lui sunt toate iertate în Cristos. S-a terminat la cruce și nicio iertare nu mai este 

posibilă. Există adevăr aici. Dar mie îmi miroase a superficialitate. Cel puțin ar trebui să 

spunem: „Tată, am păcătuit și nu sunt vrednic să fiu numit copilul tău. Te rog folosește 

sângele lui Cristos pentru păcatul meu și socotește-l printre acelea pe care mi le-ai iertat când 

a murit El pe cruce pentru mine!” 

Dar dacă este prea complicat, sunt sigur că Tatăl ar primi bucuros cuvintele: „Iartă-ne păcatele 

noastre precum și noi iertăm greșiților noștri.” 

Făcându-L pe Dumnezeu mincinos 

În cele din urmă, versetul 10 repetă versetul 8 cu o avertizare mai puternică: „Dacă zicem că 

n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.” Pretenția de a fi fără păcat 

nu este doar auto-înșelare, ci și blasfemie. Echivalează cu a-L face pe Dumnezeu mincinos. 

Aceasta înseamnă că judecata lui Dumnezeu față de noi nu este pozitivă. Ne numește 

păcătoși. Dacă negăm starea noastră de păcat, Îl facem mincinos. Ioan folosește cuvinte tari ca 

noi să fim oameni tari. 

Fie ca aceste adevăruri simple, sincere și importante să se adâncească în mintea ta și atunci 

vei avea pietriș tare care să ferească barca ta de răsturnare în curentul mofturilor, modei și 

tendințelor contemporane. 

Rezumat: 

Versetul 5: Fundamentul – Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Adevărul Lui este 

strălucitor și plin de speranță pentru cei care vin la El. 

Versetele 6-7: Aplicația – De aceea, haideți să umblăm în lumina lui Dumnezeu, astfel încât 

să ne bucurăm de părtășia cu El și să experimentăm curățirea prin sângele lui Cristos. 

Versetele 8-10: Clarificare – Cu toate acestea, nu îndrăzni să presupui că ești fără păcat pe 

măsură ce umbli în lumină, ci mărturisește-ți păcatele lui Dumnezeu. 
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